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A INFLUÊNCIA DE EXPERIÊNCIAS DE MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA

NAS VÁRIAS DIMENSÕES DA PSICOPATIA.

Resumo

A psicopatia é considerada actualmente como uma constelação de traços de personalidade

de 3 dimensões: boldness, meanness e disinhibition. Apesar de não serem oficialmente um

fator etiológico, os maus-tratos na infância apresentam relação com o desenvolvimento de

traços de psicopatia. Porém, ainda é incerto o poder preditivo de cada tipo de abuso e

negligência em cada dimensão da psicopatia em específico. Para além disso, a literatura

relativa às diferenças de género é também contraditória. O objetivo deste trabalho pretende

esclarecer a relação dos maus-tratos na infância e adolescência e as dimensões da psicopatia

definidas por Patrick e colegas e de que modo são diferentes entre homens e mulheres.

Para o efeito, foram utilizados os questionários Triarchic Psychopathy Measure -TriPM e

Questionário de Trauma de Infância – CTQ-SF disponibilizados online a uma amostra de

adultos entre os 18 e os 40 anos.

Para a boldness, os resultados gerais apontam como preditores o Abuso Emocional,

Negligência Emocional e Negligência Física; em homens, a Negligência Emocional; e em

mulheres a Negligência emocional e Negligência Física. Para Disinhibition, os resultados

gerais apontam como preditores Abuso Emocional e Negligência Física; em homens, o Abuso

Emocional; e em mulheres Abuso Emocional e Negligência Física. Finalmente, para

Meanness, os resultados gerais não apresentaram preditores significativos, igualmente nos

homens; em mulheres, apresentaram o Abuso Emocional.

A implicação destes resultados para a consideração dos maus tratos enquanto fator

etiológico da psicopatia será discutida.

Palavras-Chave: Maus Tratos; Abuso; Negligência; Psicopatia; Modelo

Triarquico.

Abstract

Psychopathy is currently considered as a constellation of personality traits in three

dimensions: boldness, meanness and disinhibition. Despite not being officially an etiological

factor, childhood abuse is related to the development of psychopathic traits. However, the

predictive power of each type of abuse and neglect in each dimension of specific psychopathy



is still uncertain. Besides, the literature on gender differences is also contradictory. This paper

aims to clarify the relationship between child and adolescent abuse and the dimensions of

psychopathy defined by Patrick and colleagues and how they are different between men and

women.

For this purpose, the Triarchic Psychopathy Measure -TriPM and Childhood Trauma

Questionnaire - CTQ-SF questionnaires were made available online to a sample of adults

between 18 and 40 years old.

For boldness, the general results indicate Emotional Abuse, Emotional Negligence and

Physical Neglect as predictors; in men, Emotional Neglect; and in women, Emotional and

Physical Neglect. For Disinhibition, the general results point as predictors of Emotional

Abuse and Physical Negligence; in men, Emotional Abuse; and in women Emotional Abuse

and Physical Neglect. Finally, for Meanness, the general results did not present significant

predictors, also in men; in women, it presented Emotional Abuse.

The implications of these results for considering abuse as an etiological factor in

psychopathy will be discussed.

Keywords:Maltreatment; Abuse; Negligence; Psychopathy; Triarchic Model.

Introdução

A definição de psicopatia tem vindo a sofrer alterações ao longo dos últimos 80

anos, oscilando entre um distúrbio de personalidade com critérios clínicos rígidos, até

uma perturbação marcada por componentes comportamentais antissociais e criminais.

As posições mais recentes resgatam alguns conceitos inicialmente introduzidos por

Cleckley (1941, 1988) ao considerarem a psicopatia como uma constelação de traços

de personalidade que pode incluir défices da resposta sócio-emocional,

comportamento antissocial, bem como traços considerados adaptativos à vida em

sociedade.

Neste sentido, Patrick, Fowles e Krueger, em 2009, apresentaram o modelo

triárquico de psicopatia, propondo a existência de três domínios, ou manifestações

fenotípicas, sendo elas a Dishinibition, a Boldness, e a Meanness, e dois caminhos



etiológicos, a Vulnerabilidade para a Externalização/Temperamento Difícil e o Traço

de Baixo Medo (Patrick et al., 2009).

A Disinhibition é apresentada como uma propensão a comportamentos impulsivos,

défices de planeamento futuro, problemas de regulação emocional e busca de

satisfação imediata (Patrick et al., 2009). As suas manifestações envolvem

comportamentos irresponsáveis, impaciência, impulsividade, desconfiança,

agressividade, propensão a problemas com álcool e drogas e a violação de normas

(Krueger et al., 2007). Está também associada a uma elevada afetividade negativa, um

aumento de problemas de internalização na infância ou idade adulta (Achenbach &

Edelbrock, 1978; Krueger, 1999b), além de maiores incidências de suicídio em

adultos (Verona & Patrick, 2000; Verona, Sachs-Ericsson & Joiner, 2004).

A Meanness está associada a défices afetivos como falta de empatia, dificuldade

em estabelecer e manter relacionamentos interpessoais de longa duração e profundos,

empoderamento por crueldade, rebeldia, frieza emocional e ausência de remorso.

Este fenótipo tende a manifestar-se em comportamentos associados ao desafio à

autoridade, agressão predatória e crueldade contra pessoas e animais (Patrick &

Drislane, 2015; Patrick et al., 2009).

Por fim, a Boldness caracteriza-se portolerância ao perigo, baixa reatividade ao

stress e rápida recuperação do mesmo, sensation seeking, e socialmente por uma alta

auto-confiança, dominância social, assertividade, persuasão e charme superficial

(Patrick et al., 2009). A dimensão de Boldness resgata não só aspetos adaptativos da

personalidade psicopática apontados por Cleckley (1988), mas também os conceitos

de baixo-medo e dominância e outros modelos de psicopatia (discutido em Patrick &

Drislane, 2015).

Apesar das relações entre as 3 dimensões ser semelhante entre homens e mulheres

(Dotterer et al., 2018), há uma menor prevalência de mulheres consideradas

psicopatas no sistema criminal (Jackson et al, 2002), estas reportam pontuações mais

baixas nos instrumentos clássicos (Forth et al., 2006), apresentam menos tendências

antissociais (Grann, 2000; Wynn, Hoiseth, & Pettersen, 2012) e apresentam algumas

espeficidades fenotípicas que sugerem uma estrutura fatorial da personalidade



psicopática diferente da comummente usada e encontrad em amostras masculinas

(Dollan & Vollm, 2009; Hare, 1991; Salekin et al, 1997).

Patrick e colegas (2009) apresentam também as raízes etiológicas para cada um dos

fenótipos. O temperamento difícil/vulnerabilidade para a externalização é sugerido

como o caminho etiológico partilhado pela Disinhibition e pela Meanness,

caracterizado por irritabilidade, dificuldade de adaptação à mudança, afetividade

negativa, problemas na regulação emocional e intolerância à frustração, e tem se

mostrado relacionado com as condutas impulsivas e antissociais (Fowles & Dindo,

2009; Frick & Morris, 2004; Schmeck & Poustka, 2001). Por sua vez, a Meanness e a

Boldness partilham o traço de baixo medo/fearlessness vai de encontro às hipóteses,

que como já referido vai de encontro às características de sensation seeking e de

tolerância ao stress. O traço de baixo medo foi aliás um dos primeiros mecanismos

etiológicos associados à psicopatia (Fowles, 1980; Lykken, 1957; Moul, Killcross &

Dadds, 2012).

Apesar do temperamento difícil e o traço de baixo medo serem comummente

analisados na literatura como os caminhos etiológicos únicos da psicopatia, Patrick

também discute que os mecanismos etiológicos são complexos, envolvendo a

interação entre vários fatores biológicos e ambientais. Em particular, prevê a interação

entre as questões temperamentais e aspetos ambientais ligados à influência parental e

de experiências de abuso e negligência como determinantes das direções fenotípicas

tomada por um determinado genótipo (e.g., conflito entre cuidador e criança com

traços de baixo medo poderão levar ao desenvolvimento no sentido da Meanness e

não de Boldness) (Patrick et al., 2009).

A literatura sobre os maus-tratos na infância mostram a relação entre estas

experiências e o desenvolvimento de distúrbios de personalidade (e.g., Afifi et al.,

2006; Bierer et al., 2003; Grover et al., 2007; Johnson et al., 2000; Tyrka et al., 2009;

Waxman et al., 2014) e comportamento (e.g., Afifi et al., 2006; Cullerton-Sem et al.,

2012; de Sanctis et al., 2009, 2012; Ellenbogen, Trocmé & Wekerle, 2013; Lansford

et al., 2007).

No que toca à relação entre maus-tratos na infância e psicopatia, estudos reportam

que crianças abusadas e negligenciadas apresentam valores mais altos de psicopatia



na adolescência e idade adulta (Campbell, Porter, & Santor, 2004; Craparo,

Schimmenti, & Caretti, 2013; Lang, Klinteberg, & Alm, 2002; Weiler & Widom,

1996). A gravidade dos maus tratos e a idade na qual são sofridos afetam a severidade

da psicopatia e dos problemas de conduta (Craparo et al., 2013; Dargis, Newman e

Koenigs, 2016). Um estudo com uma amostra de jovens encarcerados não encontrou

relação entre abuso e psicopatia, mas reporta associação entre abuso na infância e

comportamento violento (Forth & Tobin, 1995).

No que toca a diferenças entre os tipos de abuso, o abuso emocional mostrou ser o

mais comum (Forth & Tobin, 1995), apesar das consequências de abusos físico e

sexual serem as mais exploradas e reportadas na literatura. Os maus tratos físicos

aparecem mais associados ao desenvolvimento de características antissociais (Dargis

et al., 2016; DeLisi, Duny, & Elbert, 2019; Gao et al., 2010; Graham et al., 2012;

Kolla et al., 2014). O abuso sexual parece estar apenas relacionado com distúrbios de

conduta na juventude (Dargis et al., 2016) e maiores níveis em todas as facetas da

psicopatia em abusadores sexuais (Graham et al., 2012). O abuso emocional aparece

relacionado com os traços de frieza emocional (Carvalho, Maciel & Basto-Pereira,

2019) que se encaixam na dimensão da Meanness, bem como psicopatia no geral

(Schimmeti et al., 2015) e comportamento antissocial (Gi Hong et al., 2016).

Por fim, estudos revelam que eventos traumáticos durante a infância relacionam-se

de modo diferente com traços psicopáticos entre homens e mulheres . Em particular, o

abuso sexual está associado à severidade dos níveis de psicopatia e ao

desenvolvimento de traços de manipulação, egocentrismo, e boldness (Boduszek et al.,

2019; Durand & Velozo, 2018), e menor peso da vitimização do que outros fatores

familiares no desenvolvimento de traços de psicopatia (Sevecke et al., 2016). Por sua

vez, indivíduos do sexo masculino aparecem como mais afetados por abuso físico

(Krischer & Sevecke, 2008).

Apenas um estudo contribuiu para a compreensão da relação entre os maus tratos

na infância e as dimensões do modelo triárquico da psicopatia (Durand & Velozo,

2018), com resultados promissores na compreensão da relação entre maus-tratos e as

dimensões da personalidade psicopática definidas no modelo triárquico. Durand e

Velozo (2018) reportam uma relação positiva entre todos os tipos de negligência e

abuso e os traços de Disinhibition, excepto o abuso sexual, a relação entre a



negligência emocional e traços de Meanness, e por fim uma relação negativa entre

abuso e negligência emocional e traços de Boldness. Porém, permanece incerto o

poder preditivo de cada tipo de abuso ou negligência no desenvolvimento de cada

dimensão da personalidade.

Deste modo, o presente trabalho tem como principal objetivo colmatar esta

limitação na literatura e contribuir para a compreensão deste fenómeno na população

geral, bem como em homens e mulheres.

Segundo a literatura apresentada acima, as hipóteses são que, na população geral:

H1) a negligência e o abuso emocional predizem maiores níveis de Boldness; e que

H2) maus-tratos físicos e abuso emocional são preditores significativos de valores

aumentados de Disinhibition e Meanness. Relativamente às diferenças de género,

esperamos que H4) o abuso físico será preditor significativo de traços de Boldness e

Disinhibition em homens; e para as mulheres H5) o abuso sexual será preditor

significativo de traços de Boldness; e H6) negligência emocional será preditor de

traços de Disinhibition eMeanness.

Método

Amostra

Os participantes deste estudo foram recrutados através de redes sociais e email.. A

amostra foi composta por 691 participantes (492 mulheres) com idade entre os 18 e

40 anos (M= 28,45 anos, SD= 5,36).

Todos os participantes tinham fluência na língua portuguesa e providenciaram

consentimento informado. O presente estudo foi aprovado pela comissão de ética

local.

Instrumentos

2.2.1. Questionário de Trauma de Infância – Versão Curta (CTQ-SF)

Para medir os traumas na infância, foi utilizado o CTQ-SF (Bernstein et al., 2003;

versão portuguesa de Dias et al., 2013), um dos instrumentos mais utilizados



internacionalmente no estudo do efeito dos maus-tratos na infância em adolescentes e

adultos (e.g., Baker & Maiorino, 2010; Roy & Perry, 2004; Bernsteins, Lobbestael &

Arntz, 2009). É composta por 28 itens e avalia cinto formas de maus-tratos: Abuso

Psicológico (α = .87), Abuso Físico (α = .83), Abuso Sexual (α = .92), Negligência

Física (α = .61 ) e Negligência Emocional (α = .91 ) (Bernstein et al., 2003; Dias et

al., 2013).

2.2.2. Triarchic Psychopathy Measure (TriPM)

Para medir o nível de traços psicopaticos nos participantes, foi utilizado a TriPM

(Patrick, 2010, Vieira et al., 2014), uma escala de autoavaliação composta por 58

itens e que mede as várias dimensões fenotípicas: Disinhibition (20 itens, α = .87),

Meanness (19 itens, α = .85) e Boldness (19 itens, α = .87) (Vieira et al, 2014).

Procedimentos

Os questionários foram disponibilizados online através da plataforma do Google

Forms. A recolha iniciou-se com a aquisição de consentimento informado do

participante, seguido dos questionários mencionados acima e algumas medidas

adicionais, preenchidas aleatoriamente. A duração média de preenchimento foi de 25

minutos. Como compensação, foram sorteados 3 vouchers de compras no valor de

30€.

Análise de Dados

A análise estatística foi realizada no software SPSS (Statistical Package for the

Social Sciences) versão 26.0. Para testar as hipóteses mencionada acima, modelos de

regressão regressão linear múltipla foram calculados, onde cada dimensão do modelo

triárquico (Boldness, Meanness, Disinhibition)variáveis dependentes/outcome e os

tipos de maus-tratos (abuso emocional, negligência emocional, abuso sexual, abuso

físico, e negligência Física) como variáveis independentes/preditores.

Resultados

Tabela 1

Média e Desvio Padrão para as dimensões da psicopatia e tipos de maus-tratos de

modo geral e por género.



Total Homens Mulheres

Média DP M DP M DP

Boldness 28,07 8,90 30,83 8,64 26,95 8,77

Disinhibition 17.19 .94 17,74 9,27 16,96 9,63

Meanness 8,76 7,45 11,63 8,41 7,59 6,69

Abuso emocional 2,05 ,94 1,81 ,77 2,15 ,99

Negligência

emocional

2,03 ,88 1,91 ,78 2,08 ,92

Abuso sexual 1,26 ,50 1,20 ,43 1,28 ,53

Abuso físico 1,36 ,51 1,32 ,46 1,37 ,53

Negligência física 1,33 ,52 1,34 ,52 1,33 ,52

Tabela 2

Correlações gerais das dimensões da psicopatia com os tipos de maus-tratos.

TriPM
Meanness

TriPM
Disinhibition

TriPM
Boldness

CTQ-SF Emotioal Abuse ,180* ,439* -,290*
CTQ-SF Emotional Neglect ,162* ,334* -,315*
CTQ-SF SexualAbuse ,061 ,186* -,078
CTQ-SF Physical Abuse ,137* ,331* -,106
CTQ-SF Physical Neglect ,123* ,314* -,104
Nota: * indicativo p ≤ .001

Tabela 3

Correlações das dimensões da psicopatia e tipo de maus-tratos em homens.

TriPM
Meanness

TriPM
Disinhibition

TriPM
Boldness

CTQ-SF Emotioal Abuse ,159 ,474* -,275*
CTQ-SF Emotional Neglect ,108 ,331* -,299*
CTQ-SF SexualAbuse ,039 ,169 -,176
CTQ-SF Physical Abuse ,166 ,307* -,007
CTQ-SF Physical Neglect ,077 ,317* -,040
Nota: * indicativo p ≤ .001



Tabela 4

Correlações das dimensões da psicopatia e tipo de maus-tratos em mulheres.

TriPM
Meanness

TriPM
Disinhibition

TriPM
Boldness

CTQ-SF Emotioal Abuse ,266* ,447* -,265*
CTQ-SF Emotional Neglect ,229* ,342* -,309*
CTQ-SF SexualAbuse ,103 ,197* -,028
CTQ-SF Physical Abuse ,149* ,342* -,108
CTQ-SF Physical Neglect ,149* ,313* -,136*
Nota: * indicativo p ≤ .001

As estatísticas descritivas e a matriz de correlação entre todas as variáveis podem ser

encontradas nas tabelas 1, 2, 3 e 4.

Boldness

O modelo global explica 12.4% da variância total da Boldness e é estatisticamente

significativo, F(5, 685) = 20.567, p = .001. O abuso emocional (β = -.186, p = .002), a

negligência emocional (β = -.323, p < .001) e a negligência física (β = .163, p = .001)

revelaram-se preditores significativos da Boldness. O aumento do abuso e negligência

emocionais levam a redução dos níveis de Boldness, enquanto que a negligência física

levam ao seu aumento.

Nos homens a negligência emocional (β = -.280, p < .005) revelou-se o único preditor

significativo da Boldness¸levando à sua redução.

Nas mulheres a negligência emocional (β = -.344, p < .001) e a negligência física (β =

-.129, p = .044) revelaram-se preditores significativos da Boldness, ambos também

associados à sua redução.

Tabela 5

Regressão múltipla variável dependente Boldness

Total Homens Mulheres

B SE B β B SE B β B SE B β



Abuso emocional -1,750 ,550 -

,186**

-1,871 1,157 -,168 -1,206 ,634 -,136

Negligência

emocional

-3,245 ,597 -

,323**

*

-3,093 1,079 -

,280*

*

-3,268 ,709 -

,344*

**

Abuso sexual ,098 ,679 ,006 -1,731 1,392 -,088 ,878 ,789 ,053

Abuso físico 1,310 ,826 ,076 1,338 1,722 ,072 1,004 ,937 ,061

Negligência física 2,783 ,857 ,163**

*

2,399 1,455 ,146 2,178 1,076 ,129*

R2 adj .124 .111 .107

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 *** p ≤ .0

Disinhibition

O modelo global explica 20% da variância total da Disinhibition e é estatisticamente

significativo, F(5, 685) = 35.524, p = .001. O abuso emocional (β = .372, p < .002) e

a negligência física (β = .107, p = .026) revelaram-se preditores significativos da

Disinhibition. Com o aumento do abuso emocional e a negligência física, os valores

de Disinhibition também aumentam.

Nos homens, o abuso emocional (β = .451, p < .005) revelou-se o único preditor

significativo da Disinhibition.

Nas mulheres, o abuso emocional (β = .382, p < .001) e a negligência física (β = -.129,

p = .044) revelaram-se preditores significativos da Disinhibition.

Em ambos os géneros, maiores níveis do preditor levam a aumento dos valores de

Disinhibition.

Tabela 6

Regressão múltipla variável dependente Disinhibition

Total Homens Mulheres

B SE B β B SE B β B SE B β



Abuso emocional 3,741 ,563 ,372**

*

5,376 1,157 ,451**

*

3,710 ,659 ,382***

Negligência

emocional

-,508 ,610 -,047 -,638 1,079 -,054 -,445 ,737 -,043

Abuso sexual ,360 ,695 ,019 ,833 1,392 ,039 ,393 ,820 ,022

Abuso físico 1,183 ,845 ,064 -,975 1,722 -,049 1,597 ,974 ,088

Negligência física 1,954 ,877 ,107* 3,314 1,455 ,188* 1,138 1,119 ,062

R2 adj .200 .228 .202

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 *** p ≤ .0

Meanness

O modelo global explica apenas 2.8% da variância total da Meanness e é

estatisticamente significativo, F(5, 685) = 35.524, p = .001. O abuso emocional (β

= .113, p = .067) revelou-se um preditor marginalmente significativo da Meanness.

Como o coeficiente de regressão é positivo, isso significa que à medida que aumenta

o abuso emocional aumenta também a Meanness.

O modelo dos homens não se revelou estatisticamente significativo, F(5, 193) =

1.349, p = .246, e não foram encontrados preditores significativos da Meanness.

O modelo das mulheres explica apenas 6.5% da variância total da Meanness e é

estatisticamente significativo, F(5, 486) = 7.794, p = .001. O abuso emocional (β

= .230, p = .002) revelou-se um preditor significativo da Meanness, sendo que o seu

aumento leva também a incrementos nos níveis deMeanness nesta amostra.

Tabela 7

Regressão múltipla variável dependente Meanness

Total Homens Mulheres

B SE B β B SE B β B SE B β

Abuso emocional ,890 ,485 ,113 ,945 1,190 ,087 1,552 ,495 ,230**



Negligência

emocional

,479 ,526 ,057 ,193 1,109 ,018 ,664 ,554 ,092

Abuso sexual -,142 ,598 -,010 -,039 1,431 -,002 ,285 ,616 ,023

Abuso físico ,564 ,728 ,039 2,258 1,771 ,126 -,260 ,732 -,021

Negligência física ,116 ,756 ,008 -,583 1,496 -,037 -,619 ,841 -,048

R2 adj .028 .009 .065

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 *** p ≤ .0

Discussão

O presente estudo teve como objetivo clarificar a relação preditiva entre a

vitimização na infância e adolescência e a presença de traços de psicopatia

estruturados nas dimensões definidas por Patrick e colegas (2009).

Boldness

Na população geral, o abuso emocional e a negligência, emocional e física,

mostraram ser preditores significativos de traços de Boldness. Apenas a negligência

física prevê o aumento destes traços. Deste modo, a nossa primeira hipótese (H1) foi

confirmada. Evidência prévia mostrou uma relação entre os níveis de Boldness e os

tipos de maus-tratos mencionados, porém todas as relações foram negativas (Durand

& Velozo, 2018). Os nossos resultados apontam para a diferenciação entre maus-

tratos na componente emocional, englobando abuso e negligência, e física. Os

primeiros parecem atuar na redução dos traços ligados ao baixo medo e reatividade ao

stress, afetividade superficial e sensation seeking, que em estudos prévios mostram

ser inversamente relacionados com níveis de ansiedade e depressão (e.g. Derefinko,

2014; Harpur et al., 1989; Hicks & Patrick, 2006). Por sua vez, distúrbios de

ansiedade estão associados a abuso e negligência emocional na infância (e.g., Kuo et

al., 2011; Martins et al., 2014 Schimmenti & Bifulco, 2013).

O resultado relativo ao efeito da negligência física foi inesperado. Porém, a

evidência empírica que relaciona os traços de Boldness com maus-tratos na infância é



escassa ou incongruente com os resultados encontrados com o modelo triárquico (e.g.,

Watts et al., 2017), o que pode ser consequência da dominância das perspetivas mais

clássicas da psicopatia que encorporam mais os fatores antissociais e afetivos, sem ter

em conta os traços adaptativos abrangidos por esta dimensão. Por outro lado, as

consequências da negligência física no desenvolvimento são também sub-investigadas.

Relativamente às diferenças de género, a negligência emocional foi o único fator

preditor dos traços de Boldness nos homens, enquanto que os dois tipos de

negligência são preditores significativos nas mulheres. Deste modo, as hipóteses H4 e

H5 foram rejeitadas. À semelhança dos resultados anteriores, mais literatura é

necessária para a distinção dos vários tipos de negligência e a sua consequência

diferencial no desenvolvimento da personalidade.

Disinhibition

O abuso emocional e a negligência física revelaram-se preditores dos níveis de

disinhibition, levando ao seu aumento. Deste modo, a hipótese H2 foi parcialmente

confirmada. A par da evidência que demonstra efeitos do abuso emocional nas

condutas antissociais (e.g., Gi Hong et al., 2016), os efeitos do abuso físico na

impulsividade, comportamento agressivo, são robustos na literatura (e.g., Dargis et al.,

2016; DeLisi, Duny, & Elbert, 2019; Gao et al., 2010; Graham et al., 2012; Kolla et

al., 2014). Mais estudos deverão ser conduzidos para avaliar a possível existência de

aspetos moderadores desta relação, como sendo exposição a violência doméstica

(Russell, Veith & King, 2015) ou maior vulnerabilidade a comportamentos de

externalização (Krieger & Stringaris, 2015).

Um aspeto curioso destes resultados é o facto da negligência física se relacionar

com o aumento dos traços de Boldness e de Disinhibition, duas dimensões que

demonstram pouca relação conceptual e estatística (Patrick et al., 2019). Deste modo,

estudos futuros deverão debruçar-se sobre a compreensão deste fenómeno e redefinir

as ligações etiológicas e fenomenológicas entre as duas dimensões.

As mulheres tiveram resultados semelhantes à população geral. Na amostra

masculina apenas o abuso emocional foi o preditor significativo.

Meanness



Por fim, os traços de Meanness não foram preditos na amostra geral por nenhum

tipo de maus-tratos, levando à rejeição da hipótese H2. A ausência de resultados

mantém-se no grupo masculino, mas em mulheres o abuso emocional revelou-se

como preditor significativo, desconfirmando também a hipótese H6.

A ausência de resultados gerais nesta dimensão foi surpreendente, uma vez que

estudos prévios apontam para a relação entre abuso e negligência emocionais e traços

relacionados com a Meanness (Carvalho, Maciel & Basto-Pereira, 2019; Durand e

Velozo, 2018). Porém, os baixos níveis médios de Meanness na amostra atual podem

ter comprometido a obtenção de resultados mais válidos para a compreensão do

fenómeno. Futuras investigação beneficiarão de amostras com valores mais extremos

destes traços, como amostras de reclusos ou ex-reclusos por crimes graves.

O resultado encontrado na amostra feminina, apesar de não estar de acordo com a

hipótese sugerida, vai parcialmente de encontro aos resultados encontrados no

fenótipo Disinhibition, que partilha caminhos etiológicos e manifestações com a

Meanness. Deste modo, o abuso emocional em mulheres poderá ser um potencial

fator etiológico para ambos os fenótipos, a par do genótipo vulnerabilidade para a

externalização/temperamento difícil apontado por Patrick e colegas (2009).

Limitações e estudos futuros

Os valores reduzidos das facetas da psicopatia bem como dos diferentes tipos de

maus tratos podem ser explicativos da ausência de alguns dos resultados previstos,

particularmente os resultados ligados ao abuso físico e ao abuso sexual. Algumas

variáveis podem também atuar na moderação da relação entre maus tratos na infância

e psicopatia na idade adulta, como sendo o temperamento, que devem ser tidas em

conta em estudos futuros. Adicionalmente, o uso de uma medida de abuso

retrospetiva pode comprometer a precisão da quantidade e severidade dos abusos

sofridos na infância, e por isso influenciar os resultados encontrados, pelo que

sugerimos desenhos longitudinais para a compreensão deste fenómeno. Por fim,

estudos futuros devem considerar outros aspetos como a idade em que os abusos

foram sofridos e o efeito cumulativo dos vários tipos de abuso.

Conclusão



Diversos estudos já reportaram a relação dos abusos e negligência na infância com o

desenvolvimento de perturbações de personalidade e em particular com os valores de

psicopatia em idade adulta. Neste trabalho, foi possível complementar a evidência

existente na área, uma vez que a negligência e os abusos emocionais parecem ter um

lugar de destaque no desenvolvimento de traços de psicopatia na idade adulta. A

evidência encontrada neste estudo apresenta caminhos promissores para a

consideração de tipos específicos de maus tratos enquanto fatores etiológicos

relevantes para o desenvolvimento dos vários fenótipos da personalidade psicopática,

bem como para a compreensão das diferenças de género.
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