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Resumo 

 

Barbieri Filho A. Associação de traços de transtorno obsessivo-compulsivo e/ou 
de transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva com traços de parafilias 
e/ou de transtornos parafílicos em alunas de uma faculdade de medicina 
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2018. 
 
Introdução: Ao longo da história, as parafilias foram ora consideradas 
patologias, ora não consideradas. O Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais (DSM-5) estabeleceu a distinção entre parafilias e 
Transtornos Parafílicos (TP), sendo que apenas os TP foram considerados 
doenças. Por outro lado, a associação entre sintomas obsessivos e parafilias já 
foi cogitada por muitos autores. Porém, a falta de melhores definições dos 
sintomas parafílicos dificultava tais estudos. Objetivos: Avaliar a presença de 
TP e/ou parafilias em mulheres e a possível associação com transtorno 
obsessivo-compulsivo (TOC) e/ou com transtorno de personalidade obsessivo-
compulsiva (TPOC). Casuística e Métodos: As alunas (N=190) foram 
avaliadas por meio de questionários anônimos e autorresponsivos de TOC, 
TPOC, parafilias e TP. Para o TOC foi utilizada a escala de Yale-Brown. Para 
as demais variáveis foram utilizadas escalas baseadas no DSM-5, segundo o 
qual indivíduos parafílicos com comportamentos exibicionistas, frotteuristas, 
voyeuristas e pedofílicos são considerados portadores de TP porque, por 
definição, seus impulsos são realizados com quem não consentiu ou não tem 
capacidade de consentir essas práticas sexuais. Porém, se o indivíduo 
preenche os critérios para estas parafilias e não tem o respectivo 
comportamento nem sofrimento, ele terá a respectiva parafilia, mas não o TP. 
Resultados: As fantasias parafílicas mais frequentes foram: pelo menos uma 
parafilia (53,2%), Voyeurismo (30,2%) e Fetichismo (25,4%). As parafilias mais 
frequentes foram: pelo menos uma parafilia (24,5%), Voyeurismo (9%) e 
Fetichismo (8,5%).  Quanto aos TP, os mais frequentes foram: pelo menos um 
TP (13,8%), Voyeurista (6,9%), do Masoquismo (3,7%) e Frotteurista (3,7%). O 
TOC subclínico (Yale-Brown entre 8 e 15) foi estatisticamente significativo 
quando associado a fantasias parafílicas, enquanto o TOC (Yale-Brown ≥16) 
quando associado a parafilias e TP. O TPOC foi estatisticamente significativo 
quando associado a fantasias, parafilias e TP. Conclusões: A intensidade dos 
sintomas de TOC foi diretamente relacionada à intensidade dos sintomas 
parafílicos, enquanto que o TPOC foi relacionado a fantasias parafílicas, 
parafilias e TP. Devido a limitações metodológicas como a ausência de 
instrumentos padronizados validados, os resultados obtidos nesta pesquisa 
foram considerados traços de associação.  
 
Descritores: transtornos parafílicos; transtorno obsessivo-compulsivo; 
transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva; mulheres. 
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Abstract 

Barbieri Filho A. Association of traits of obsessive-compulsive disorder and/or 
obsessive-compulsive personality disorder with traits of paraphilias and/or 
paraphilic disorders in students of a faculty of medicine [dissertation]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 
 
Introduction: Throughout history, paraphilias have been at times considered 
pathologies or not. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-5) established the distinction between paraphilias and Paraphilic 
Disorders (PD), with only PD considered as a disease. On the other hand, the 
association between obsessive symptoms and paraphilias has been considered 
by many authors. However, the lack of better definitions for paraphilic 
symptoms made such studies more difficult. Objectives: To assess the 
presence of PD and/or paraphilias in women and its possible association with 
obsessive-compulsive disorder (OCD) and/or with obsessive-compulsive 
personality disorder (OCPD). Case Series and Methods: Students (N=190) 
were assessed by means of anonymous, self-reported questionnaires on OCD, 
OCPD, paraphilias and PD. For OCD, the Yale-Brown scale was used. For the 
other variables scales based on DSM-5 were used, according to which 
paraphilic individuals with exhibitionistic, frotteuristic, voyeuristic, and pedophilic 
behaviors were considered as having PD, since, by definition, their impulses are 
carried out with non-consenting individuals or those unable to consent with such 
sexual practices. However, if the individual meets the criteria for such 
paraphilias but does not have the respective behavior or distress, he/she will 
have said paraphilia, but not PD. Results: The most frequent paraphilic 
fantasies were: at least one paraphilia (53.2 %), Voyeurism (30.2 %) e 
Fetishism (25.4 %). The most frequent paraphilias were: at least one paraphilia 
(24.5 %), Voyeurism (9 %) e Fetishism (8.5 %). As regard to PD, the most 
frequent were: at least one PD (13.8%), Voyeurist (6.9 %), of Masochism (3.7 
%) and Frotteurist (3.7 %). Sub-clinical PD (Yale-Brown between 8 and 15) was 
statistically significant when associated with paraphilic fantasies, whereas OCD 
(Yale-Brown ≥16) when associated with paraphilias and PD. OCPD was 
statistically significant when associated with fantasies, paraphilias, and PD. 
Conclusions: The intensity of OCD was directly related to the intensity of 
paraphilic symptoms, whereas OCPD was related to paraphilic fantasies, 
paraphilias, and PD. The results point to traits of association between these 
clinical conditions, which recommends research in this direction.  
 
Descriptors: paraphilic disorders; obsessive-compulsive disorder; obsessive-
compulsive personality disorder; women 
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1.1 Parafilias e Transtornos Parafílicos (TP) 

 

1.1.1 Definição e classificação das Parafilias e TP 

 

Ao longo dos últimos 150 anos, os chamados “desvios” ou “perversões” 

sexuais foram investigados, definidos e categorizados, sendo que um grande 

número de preferências, desejos e comportamentos foi ora considerado 

patologias, ora não considerado. Assim, a Psiquiatria se esforçava para 

distinguir doenças mentais como “perversões” ou “desvios” sexuais de 

imoralidade, falta de ética ou comportamentos ilegais (De Block e Adriaens, 

2013). 

Em 1896, Krafft-Ebing publicou “Psychopathia Sexualis”, que definiu as 

chamadas “perversões sexuais” como fraquezas hereditárias ou linhagem 

familiar estragada. Alfred Binet desafiou a ortodoxia de Krafft-Ebing, 

entendendo que o fetichismo estava associado ao aprendizado. Freud, por sua 

vez, se pautou no determinismo endopsíquico. Posteriormente, foi defendido 

que fatores multivariados do desenvolvimento, chamados de “lovemap”, 

explicavam as Parafilias (Freud, 1989; Money, 2003). Kapfhammer publicou 

estudo sobre Krafft-Ebing e Sigmund Freud em relação ao discurso sobre a 

"normalidade" e a "perversão" da sexualidade humana vigente no final do 

século XIX e início do século XX, em que refere que as instituições religiosas 

influenciavam os médicos na avaliação de manifestações “normais” de 

“desviantes” da sexualidade (Freud, 1989; Kapfhammer; Freiherr, 2015; Krafft-

Ebing, 1965).  

A difícil distinção conceitual entre os desejos sexuais “desviantes” (que 

são doenças mentais) versus aqueles que são variações normais das 

preferências sexuais (mesmo que excêntricas, repugnantes ou ilegais, quando 

realizadas) tem significância forense. Já o conceito de TP (anteriormente 

perversões sexuais) é controverso e abre espaço para o abuso conceitual para 

propósitos de controle social, segundo Wakefield (2011). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Block%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23480073
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O termo Parafilia foi criado pelo psicólogo John Money e vem sendo 

utilizado desde o DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais) (APA, 1994; von Fraqué et al., 2013). 

Nem todo parafílico comete crimes sexuais e nem todos os crimes 

sexuais são cometidos por parafílicos (Fedoroff, 2011). Os atos sádicos, por 

exemplo, podem ser caracterizados mais por humilhação da vítima, por meio 

do exercício de poder e controle, do que pelo uso da violência (Richards; 

Jackson, 2011). Nitschke et al. (2012) referem que o sadismo sexual é 

diferente de psicopatia. Em estudo com adultos agressores sexuais, aqueles 

com diagnóstico de sadismo sexual não tiveram relação com recidiva. 

(Kingston et al., 2010). Em outras amostras de agressores sexuais, os não 

pedófilos apresentaram significativamente mais patologias mentais que os 

pedófilos, segundo Strassberg et al. (2012). 

De acordo com Sharma (2003), existem pelo menos 40 parafilias 

nomeadas, mas a totalidade das mesmas é ainda desconhecida. Estão 

catalogadas parafilias por idosos, amputados, obesos mórbidos, paraplégicos, 

cadáveres e inúmeras outras (Kaul; Duffy, 1991; Kolla; Zucker, 2009). Assim, 

há grande variedade de fontes de excitação parafílica, sendo que um autor 

listou 549 delas (Aggrawal, 2009).  

Segundo a décima edição da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10), as Parafilias ou Transtornos de Preferência Sexual se caracterizam 

por impulsos sexuais intensos e recorrentes, fantasias sexuais específicas e 

práticas sexuais repetitivas e persistentes, exclusivamente em resposta a 

objetos e situações em que há preferência por parceiro sexual que não seja 

humano, adulto, vivo (transtorno do objeto sexual) e/ou cuja finalidade não seja 

procriação ou excitação sexual (transtorno do ato) (Abdo, 2012; OMS, 1993). 

A CID-10 (OMS, 1993) codifica os Transtornos de Preferência Sexual 

como F-65, que são subdivididos em: fetichismo (F-65.0), transvestismo 

fetichista (F-65.1), exibicionismo (F-65.2), voyeurismo (F-65.3), pedofilia (F-

65.4), sadomasoquismo (F-65.5), transtornos múltiplos da preferência sexual 

(F-65.6) e outros transtornos da preferência sexual (F-65.8), tais como 

frotteurismo, necrofilia e zoofilia. 
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Há alguns anos defendia-se que o Fetichismo, o Fetichismo 

Transvéstico e o Sadomasoquismo não deveriam ser considerados doença 

(Reiersøl; Skeid, 2006). Em 2013, a American Psychiatric Association (APA) 

publicou o DSM-5 (APA, 2013), que foi alvo de várias polêmicas, pois os 

pesquisadores divergiam sobre o que deveria ser considerado patológico e o 

que não deveria, em relação às parafilias (De Block; Adriaens, 2013; Fedoroff, 

2011; Fedoroff et al., 2013; Krueger, 2010a,b, 2011; Wakefield, 2011). 

A novidade do DSM-5 foi a distinção entre Parafilia e TP. O termo 

Parafilia representa qualquer interesse sexual intenso e persistente que não 

aquele voltado para estimulação genital ou para carícias preliminares com 

parceiros humanos capazes de consentir, que tenham fenótipo normal e 

maturidade física. Esse interesse intenso e persistente deve ocorrer por pelo 

menos seis meses (critério A). Já para se caracterizar o TP, o indivíduo 

necessita preencher o critério A e também o critério B, que estabelece que o 

indivíduo coloque em prática esses impulsos sexuais com pessoa que não 

consentiu, ou seja incapaz de dar consentimento, ou os impulsos/fantasias 

sexuais causem sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no 

funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida. 

Portanto, somente se ambos os critérios (A e B) forem preenchidos é 

confirmado o diagnóstico de TP. Se só o critério A ocorrer, não se trata de TP, 

mas de Parafilia. Por outro lado, se o indivíduo tiver a fantasia parafílica sem 

preencher o critério A, ele não é considerado portador de Parafilia nem de TP 

(APA, 2013). 

No DSM-5 (APA, 2013), os TP são codificados como 302 e subdivididos 

em: Transtorno Voyeurista (302.82), Transtorno Exibicionista (302.4), 

Transtorno Frotteurista (302.89), Transtorno do Masoquismo Sexual (302.83), 

Transtorno do Sadismo Sexual (302.84), Transtorno Pedofílico (302.2), 

Transtorno Fetichista (302.81), Transtorno Transvéstico (302.3), Outros TP 

Especificados (302.89) e TP Não Especificados (302.9). 

Os TP podem ser classificados em dois grupos, sendo que o primeiro 

trata de Preferências por Atividades Anormais, subdividido em Transtornos do 

Namoro (Transtornos Voyeurista, Exibicionista e Frotteurista) e Transtornos da 
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Algolagnia (Transtornos do Masoquismo Sexual e do Sadismo Sexual). O 

segundo grupo refere-se a Preferências por Alvo Anômalo (Transtornos 

Fetichista, Pedofílico e Transvéstico) (APA, 2013). 

 

1.1.2 Prevalência das Parafilias e dos TP 

 

A prevalência dos TP é ainda desconhecida (APA, 2013; Oliveira Júnior, 

2015; von Franqué et al, 2013). Como muitas parafilias são ilegais ou causam 

constrangimento, o indivíduo tem dificuldades para revelá-las (Sharma, 2003).  

O DSM-5 sugere as seguintes estimativas de prevalência em cada um 

dos principais TP: Transtorno Voyeurista (12% em homens e 4% em mulheres), 

Transtorno Exibicionista (2 a 4%, sendo que em mulheres a prevalência é 

ainda mais incerta, mas estima-se ser bem menor que nos homens), 

Transtorno Frotteurista (10 a 14% dos homens adultos atendidos em contexto 

ambulatorial para TP e hipersexualidade), Transtorno do Masoquismo Sexual 

(2,2% dos homens e 1,3% das mulheres referiram ter praticado bondage, 

disciplina, sadomasoquismo, dominação ou submissão (BDSM) nos últimos 12 

meses na Austrália), Transtorno do Sadismo Sexual (2 a 30%, dependendo dos 

critérios diagnósticos), Transtorno Pedofílico (3 a 5% dos homens, sendo que 

nas mulheres estima-se prevalência bem menor), Transtorno Transvéstico (raro 

em homens e mais raro em mulheres, sendo que menos de 3% dos homens 

afirmam já terem se excitado por vestir roupas femininas) (APA, 2013).  

Os indivíduos parafílicos podem ter múltiplas parafilias (Bradford et al., 

1992; Lehne; Money, 2003), fato que não é raro (APA, 2013). 

Vários autores encontraram 50% ou mais de padrões de excitação 

sexual associado à parafilia (Ahlers et al., 2011; Clemente et al., 2017; Critelli; 

Bivona, 2008; Joyal, 2015; Joyal; Carpentier, 2017; Templeman; Stinnett, 1991; 

Wéry et al., 2016).  

Alguns autores afirmam que as Parafilias têm crescido marcadamente 

desde os anos 70-80 (Casanova et al., 2002; Rösler; Witztum, 2000). Dietz e 

Evans (1982) mostraram que nas capas de revistas pornográficas 

heterossexuais, em 1970, predominava a fotografia de uma mulher posando. 
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Porém, em 1981, tais capas eram apenas 10,7%, já que imagens de bondage e 

dominação foram as mais prevalentes, apresentadas em 17,2% das revistas.  

Em relação às diferenças entre sexos, muitos estudos mostram 

predominância masculina (Abdo, 2012; Chow; Choy, 2002; Dawson et al., 

2016; Fehlow, 1975; Holvoet et al., 2017; Kafka; Prentky,1992; Oliveira Júnior; 

Abdo, 2010; Rabinerson et al., 2011; Rowan et al., 1990; Wéri et al., 2016). 

Entretanto, é possível que esses dados de prevalência de TP em mulheres 

estejam subestimados, pois estas podem realizar seus impulsos pré-genitais de 

maneira sublimada. Assim, teriam menos probabilidade de exteriorizar sua 

sexualidade parafílica (Abdo, 2012; Breslow et al., 1985; Frías et al., 2017; 

Gillespie, 1956; Joyal; Carpentier, 2017; Raphiling, 1989). 

Os TP tendem a se iniciar antes dos 18 anos de idade (Abdo, 2012). 

Thibaut et al. (2016) relataram que 42% dos homens com TP mostraram 

excitação sexual “desviante” até a idade de 15 anos e 57% até a idade de 19 

anos. Os casos de Pedofilia contra crianças do mesmo sexo (pedofilia 

homossexual) parecem se iniciar ainda mais cedo, com 53% mostrando 

excitação “desviante” aos 15 anos e 74% aos 18 anos. Segundo os autores, 

em alguns agressores sexuais, a severidade do comportamento sexual 

“desviante” cresce com a idade, desde o exibicionismo, voyeurismo ou 

fetichismo até o estupro ou abuso sexual de crianças. Holvoet et al. (2017) 

estudaram uma amostra da população geral e observaram que dentre os 

participantes com interesse BDSM, 61,4% tomaram conhecimento disso antes 

dos 25 anos de idade. 

 

1.1.2.1 Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e 
Masoquismo (BDSM) 

 
A prevalência do Sadismo Sexual e suas variações são desconhecidas 

(Fedoroff, 2008). Krueger (2010a) afirmou que a prevalêcia de sadismo varia 

entre 2 e 30%. Assim, as frequências de BDSM mudam conforme os critérios 

utilizados. 
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1.1.2.2 Pedofilia 

 

A prevalência real da pedofilia é desconhecida. Segundo o DSM-5, 

estima-se que o Transtorno Pedofílico ocorra em 3 a 5% dos homens, sendo 

que nas mulheres estima-se prevalência bem menor. Mas muitos autores 

encontraram frequências bem altas (Baker; Duncan, 1985; Russell, 1983; 

Wurtele et al., 2014; Xu et al., 2017), sendo que Russell (1983) verificou que 

28% de uma população de mulheres referiram terem sido abusadas antes dos 

14 anos. 

 

1.1.2.3 Exibicionismo/voyeurismo/frotteurismo 

 

O DSM-5 sugere as seguintes estimativas de prevalência em cada um 

dos principais TP: Transtorno Voyeurista (12% em homens e 4% em mulheres), 

Transtorno Exibicionista (2 a 4%, sendo que em mulheres a prevalência é 

ainda mais incerta, mas estima-se ser bem menor que nos homens), 

Transtorno Frotteurista (10 a 14% dos homens adultos). Johnson et al (2014) 

encontraram prevalências de frotteurismo entre 7,9 e 35% em diferentes 

estudos. 

 

1.1.2.4 Transvestismo 

 

Segundo o DSM-5, o Transtorno Transvéstico é raro em homens e mais 

raro em mulheres, sendo que menos de 3% dos homens afirmam já terem se 

excitado por vestirem roupas femininas (APA, 2013).  

 

1.1.2.5 Fetichismo 

 

O DSM-5 nem cita a estimativa da prevalência de Fetichismo. No 

entanto, afirma que o TP fetichista ocorre quase somente em homens nas 

amostras clínicas (APA, 2013). Scorolli et al. (2007) referiram que as 
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preferências por partes ou características do corpo e para objetos, geralmente 

associados ao corpo, foram as mais comuns (33 e 30%, respectivamente). 

 

1.1.2.6 Zoofilia 

 

Em relação a fantasias ou contatos sexuais com animais, uma pesquisa 

comparou um grupo de pacientes psiquiátricos internados e duas populações 

controle. Os pacientes psiquiátricos apresentaram prevalência 

significativamente maior (55%) de Zoofilia que os grupos controle, que 

mostraram 10% e 15%, respectivamente (Alvarez; Freinhar, 1991). Em alguns 

casos, os animais podem apresentar traumatismos retais (Kirov et al., 2002). 

 

1.1.3 Etiologias das Parafilias e dos TP 

 

As possíveis etiologias dos TP não são totalmente conhecidas, mas 

várias hipóteses têm sido formuladas (Abdo, 2012).  

 

1.1.3.1 Etiologias de base psicológica e ambiental 

 

O ambiente e os fatores de experiência de vida do indivíduo exercem 

importantes papéis na origem dos TP. Nesse contexto, a distinção deve ser 

feita entre fatores próximos (possíveis fatores desencadeantes) e distantes 

(vulnerabilidade resultante de experiências infantis). Experiências negativas no 

início da socialização e infância (ex.: negligência, abuso sexual, abuso físico, 

rejeição dos iguais e história de maus tratos infantis) em conexão com 

experiências de relacionamentos inseguros são essenciais para a gênese das 

parafilias (von Franqué et al., 2013). Assim, história de violência sexual e não 

sexual na infância pode ser relevante para pedofilia e outras parafilias, sendo 

que crianças molestadas têm maior probabilidade de serem molestadoras na 

vida adulta. Bailey et al. (2016) realizaram uma pesquisa na Internet com 1.102 

homens sexualmente atraídos por crianças quanto à história de delitos judiciais 

relacionados à pornografia infantil e ao contato sexual com crianças. As 
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experiências de terem sofrido abuso sexual na infância foram relevantes. 

Baltieri e Andrade (2008) observaram que agressores sexuais seriais 

registraram mais frequentemente história de abuso sexual na infância do que 

os agressores sexuais de uma vítima (p<0,01). Clemente et al. (2017) 

avaliaram uma população de dependentes químicos e observaram que 

pensamentos e comportamentos parafílicos estavam associados à presença de 

negligência física e emocional na infância. Hughes (2007) revisou 554 artigos 

sobre pedofilia encontrando frequentes abusos sexuais prévios. Schwartz 

(2008) afirmou que eventos altamente danosos podem resultar em uma 

variedade de manifestações psiquiátricas adultas graves, incluindo a pedofilia. 

Segundo Sharma (2003), muitas parafilias são efeitos tardios do abuso sexual 

infantil, sendo que quanto mais frequente e persistente é o abuso, piores são 

os problemas psicológicos, de comportamento e de relacionamento tardios. 

Tesson et al. (2012) avaliaram 100 agressores sexuais, dentre os quais um 

diagnóstico de parafilia foi aplicado em somente 19% dos casos (10 casos de 

pedofilia e 9 de exibicionismo). Aproximadamente metade dos indivíduos tinha 

história de ofensas sexuais ou não sexuais. Wurtele et al. (2014) pesquisaram 

o interesse sexual por crianças em uma amostra online de homens e mulheres, 

encontrando maior probabilidade de infância mais disfuncional, com história de 

abuso sexual e insegurança nas relações entre pais e filhos. Garrett (2010) 

também descreveu que abusadores sexuais de crianças, muitas vezes, sofrem 

de abuso sexual e físico e negligência na infância. McElroy et al. (1999) 

revelaram que sujeitos com parafilias apresentaram maiores taxas de 

transtorno de humor, ansiedade e distúrbios alimentares, bem como taxas 

significativamente maiores de abuso sexual na infância. De acordo com Frías 

et al. (2017), o abuso sexual infantil pode também ter um papel de 

predisposição ao masoquismo sexual feminino. Experiências de vínculos 

inseguros na infância podem contribuir para que se evite a intimidade nas 

relações e comportamentos sexuais, que são caracterizados por crescente 

necessidade de demonstrar poder ou dominação (von Franqué et al., 2013). 

Bowlby (2007) foi um dos fundadores da teoria do apego, que ressaltou a 

importância do vínculo entre crianças e seus cuidadores. Fosha (2001) abordou 
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a regulação diádica do afeto, afirmando que por meio da relação terapêutica 

busca-se a promoção da segurança abalada na infância para que o indivíduo 

conquiste abertura e intimidade em seus outros relacionamentos. Kobak e 

Hazan (1991) destacaram a importância da boa comunicação entre os 

cônjuges para promover resolução de problemas e confiabilidade na criança. 

De acordo com Money (1997), na espécie humana os fundamentos absolutos 

da excitação sexual podem ser de origem cutânea, visual e narrativa. Assim, a 

ideia de um resultado multivariável de desenvolvimento (que Money chamou de 

“lovemap”) é personalizada e heterogênea, como ocorre, por exemplo, nas 

parafilias. Segundo van der Kolk (1989), adultos e crianças podem desenvolver 

fortes laços emocionais com pessoas que as molestam, batem e ameaçam, 

intermitentemente. A persistência desses laços de ligação leva à confusão de 

dor e amor, sendo que perturbações na catecolamina, serotonina e sistemas 

opióides endógenos têm sido implicados nesta persistência de respostas. À 

medida que novos estímulos provocam ansiedade, sob estresse, as pessoas 

previamente traumatizadas tendem a retornar aos padrões familiares, mesmo 

que causem dor.  

Vários autores destacaram a importância da aprendizagem para a 

gênese das parafilias. Alfred Binet explicou o fetichismo em termos de 

associação de aprendizagem (Money, 2003). Segundo O'Donohue e Plaud 

(1994), comportamentos sexuais parafílicos poderiam ser aprendidos e 

contracondicionados, mas, devido aos problemas metodológicos de estudos 

existentes, a base para afirmar a existência de relações entre habituação, 

sensibilização, condicionamento clássico e operante e comportamento sexual é 

tênue. Köksal et al. (2004) estudaram um modelo animal de fetichismo sexual, 

desenvolvido com codornas macho com base na persistência da resposta 

sexual condicionada durante a extinção a um objeto inanimado feito de tecido 

de algodão. Essa resposta persistente ocorreu apenas em indivíduos que 

vieram copular com o objeto de tecido de algodão, sugerindo que o 

comportamento copulatório serviu para manter o comportamento fetichista. 

Schwartz (2008) destacou fatores de desenvolvimento sequenciais como 

temperamento, apegos precoces, influências familiares, reconstituições de 
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trauma, isolamento social, “love maps” vandalizados, autoformação, 

sexualização nas famílias e ciclos viciantes. De acordo com Turner (2008), 

maus tratos na infância também são importantes na gênese da 

hipersexualidade em mulheres. 

Outros fatores ambientais como desestruturação da família e pai 

parafílico parecem ser relevantes e com frequência, o paciente parafílico tem 

história de depreciação da figura paterna. Na pedofilia é comum que o 

indivíduo tenha a família mais numerosa e que seus pais sejam mais velhos do 

que a média da população geral (Abdo, 2012; Langevin et al., 2007; Noll et al., 

2003).  A convivência com parafílicos e a influência dos meios de comunicação 

são fatores importantes (Hughes, 2007; Noll et al., 2003). Segundo Ward et al. 

(1997), crenças mal adaptadas e pensamentos distorcidos exercem importante 

papel, facilitando e justificando as ofensas sexuais.  

Os processos de aprendizado social são postulados de serem 

etiologicamente relevantes (Seto, 2008; von Franqué et al., 2013) e podem ser 

classificados em três tipos: aprendizado do modelo participado (ex.: abuso 

sexual infantil, modelo do agressor), aprendizado do modelo não participado 

(ex.: exposição a práticas parafílicas) e aprendizado do modelo simbólico (ex.: 

arranjo imaginativo com impulsos parafílicos). A masturbação, o orgasmo e a 

autorrotulagem dos indivíduos afetados reforçam a manutenção dos padrões 

de comportamento parafílicos. Já a depressão e ansiedade podem ser 

mecanismos de reforço negativo (Laws; Marshall, 1990; Marshall et al., 2011). 

Porém, em alguns indivíduos, o desejo pode aumentar em estados de humor 

disfóricos, sendo que esse padrão parece ser mais comum em homens do que 

em mulheres e em indivíduos com mais propensão à excitação do que à 

inibição sexual (Bancroft, 2006). 

Segundo a teoria psicanalítica, a parafilia está, frequentemente, 

relacionada a conflitos em torno dos relacionamentos de díade e tríade 

sexualizadas da fase edípica, influenciados por falhas remotas na separação-

individualização (Fenichel, 1981b; Klein, 1964; McDougall, 1972; Strachey, 

1953). Relatos indicam que nas parafilias ocorre intensa ansiedade de 

castração com negação da genitália feminina e fantasia de que a mulher tenha 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laws%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12731145
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marshall%20WL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12731145
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um falo. Dessa maneira, as parafilias masculinas são extravagantes e há uma 

negação dramatizada desta castração, o que leva à vitória sobre a mesma 

(Abdo, 2012; Fenichel, 1981b; Grossman, 1993; Klein, 1964; McDougall, 1986). 

O parafílico tende a ter uma imagem corporal menos definida e instável, além 

de dúvidas quanto ao tamanho, à posição e ao funcionamento do pênis e 

demais órgãos genitais (Abdo, 2012). O indivíduo tentaria escapar à ameaça 

de castração (pelo pai) e de separação (pela mãe) recorrendo a impulsos 

sexuais agressivos e "inadequados" (Strachey, 1953). Assim, a estreita 

vigilância dos genitais aliviaria a ansiedade de castração nos exibicionistas e 

voyeuristas. Já nos fetichistas, o deslocamento dos impulsos sexuais para 

objetos, por vezes, fálicos (como os sapatos femininos), negaria a perda do 

pênis pela mulher (Klein, 1964).  

No caso das mulheres, as parafilias costumam ser discretas e 

simbolizam revolta contra o sentimento de inferioridade genital, um 

ressentimento pela castração. Dessa maneira, elas tendem a incorporar um 

pênis simbólico. Além disso, mulheres com TP tendem a se acomodarem à 

“perversão” de seus parceiros (Abdo, 2012; Fenichel, 1981b; Bak, 1968).  

Holtzman e Kulish (2012) argumentaram que o Exibicionismo feminino 

pode refletir os cenários triangular ou edípico e a necessidade de atrair o 

homem, identificação com a mãe, competição ou camaradagem com outras 

mulheres, uma sensação de poder no corpo feminino e suas capacidades, bem 

como impulsos homossexuais. Antinucci (2016) descreveu que fantasias de 

espancamento ocorrem em pessoas que sofreram traumas prematuramente, 

devido a contratempos ambientais e psicopatologia materna. Localizando a 

fantasia na intersecção entre o complexo de Édipo, que é uma estrutura vertical 

organizando as diferenças sexuais e de gerações, e a dimensão fraterna, que é 

horizontal e organiza a relação lateral com aquele outro similar, mas diferente, 

que é o irmão. As fantasias de espancamento reforçam o precário senso do 

self, ameaçado com depleção psíquica e morte, em identificação com uma mãe 

ausente na infância precoce. Um artigo de Berner e Briken (2012) fala da 

interpretação concentrada em hostilidade e a história de representação de 

objetos. Os autores discutem a relação entre representações de objetos 
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distintos nas “perversões”, a teoria da ligação e representações 

neurobiológicas. Pode corresponder à polaridade identificada no pensamento 

contemporâneo entre as características de adição e compulsão da gratificação 

sexual (representação do ato) e a influência de representação de objetos 

infantis na futura habilidade de integrar os desejos instintivos nos 

relacionamentos (representação objetal). Segundo Grossman (1993), defesas 

neuróticas podem ser pensadas como direcionadas contra os desejos, 

enquanto que defesas “perversas” são direcionadas contra a realidade 

percebida. De acordo com Knafo (2015), na necrofilia a psicodinâmica 

comumente envolve união com a mãe, uma inabilidade de se lamentar, medo 

da mulher e uma tentativa de dominar e transcender o medo da morte. 

Segundo Berner e Briken (2012), Robert Stoller interpretou a “perversão” como 

uma forma erótica de ódio ou a reversão da derrota na infância em um triunfo 

na vida adulta. 

 

1.1.3.2 Etiologias de base orgânica 

 

Pesquisas sobre etiologias de base orgânica não são conclusivas como 

causas de TP. Muitos trabalhos sugerem anormalidades cerebrais, fatores 

hormonais, influências de medicamentos, influências genéticas ou marcadores 

biológicos. Porém, tais achados podem ser apenas acidentais, não 

representando causas de TP (Abdo, 2012; von Franqué, Klein e Briken, 2013).  

 

1.1.3.2.1 Anormalidades cerebrais 

 

Imagens de Ressonância Magnética identificaram várias áreas ativadas 

visualmente por estímulo visual presente. De acordo com a corrente pesquisa, 

essas áreas não diferem das áreas cerebrais ativadas de indivíduos não 

parafílicos que foram confrontados com materiais estimulantes não 

sexualmente desviantes (von Franqué et al., 2013). 

Dentre as Parafilias, a Pedofilia é a que mais concentra estudos sobre o 

funcionamento cerebral. Mas, segundo Poeppl et al. (2015b), as investigações 
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de neuroimagem na pedofilia são escassas. Portanto, a relação entre 

alterações morfológicas e funcionamento cerebral na pedofilia, bem como suas 

contribuições para sua psicopatologia permanecem assim obscuras. Seus 

resultados sugerem que as alterações estruturais do cérebro afetam as redes 

neurais para o processamento sexual por meio de conectividade funcional 

interrompida, o que pode implicar padrões de excitação sexual anormais. 

Poeppl et al. (2011) afirmaram que os pedófilos mostraram resposta 

aumentada em áreas cerebrais conhecidas por serem envolvidas em 

processos de estímulo visual. A resposta cerebral dos pedófilos ao estímulo 

sexual visual por imagens de crianças pré-púberes nuas é comparável com os 

padrões neuronais previamente descritos dos processos sexuais nos homens 

não pedófilos evocados pelo estímulo visual retratando nus de adultos. No 

entanto, as diferenças de grupo encontradas no giro cíngulo e na região insular 

sugerem papel importante dessas áreas do cérebro em interesse sexual 

pedofílico. Poeppl et al. (2015a) afirmaram em outro estudo que havia uma 

ligação Temporal entre a atividade cerebral epileptiforme, esquizotipia e 

pedofilia.  

Schiffer et al. (2007) relataram que os pedófilos mostraram diminuição 

do volume da massa cinzenta no striatum ventral (também se estendendo para 

o núcleo acubens), o córtex orbitofrontal e o cerebelo. Essas observações 

indicam, ainda, associação entre as anormalidades morfométricas 

frontoestriatal e pedofilia. Em outro estudo, Schiffer et al. (2008) analisaram 

dois grupos de homossexuais, sendo um de pedófilos presos e outro controle. 

Em ambos os grupos, imagens sexualmente excitantes com conteúdo 

homossexual e pedofílico ativaram áreas cerebrais conhecidas por estarem 

envolvidas no processamento de estímulos visuais com conteúdo emocional, 

incluindo o córtex occipitotemporal e pré-frontal. Contudo, durante a 

apresentação dos respectivos estímulos sexuais, o tálamo, o globus pallidus e 

o estriado, que correspondem às áreas-chaves do cérebro envolvidas na 

excitação sexual e no comportamento, mostraram ativação significativa em 

pedófilos, mas não em indivíduos controles. Os autores concluiram que 

padrões de ativação em pedófilos se referem mais fortemente às regiões 
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subcorticais. Łucka e Dziemian (2014) observaram que molestadores pedófilos 

mostraram anormalidades temporo/límbicas estruturais e funcionais e na 

amígdala, e que é possível que as inclinações pedófilas sejam secundárias a 

perturbações do desenvolvimento neurológico e outras síndromes 

neuropsiquiátricas.  

Cantor et al. (2008) observaram associações negativas entre pedofilia e 

volumes de substância branca dos lobos temporais e parietais bilateralmente, 

principalmente em dois grandes feixes de fibras: o fascículo superior fronto-

occipital e o fascículo arqueado direito. Essas regiões corticais funcionam como 

uma rede para reconhecer estímulos sexualmente relevantes e a pedofilia 

resulta de uma desconexão parcial dentro dessa rede. Suchy et al. (2014) 

notaram que os pedófilos apresentavam velocidade de desempenho mais lenta 

devido à fraqueza neurocognitiva fundamental, ao invés de um estilo de 

resposta deliberadamente lento. Esses resultados são consistentes com os 

achados de Cantor et al. (2008), identificando anormalidades da substância 

branca entre pedófilos e fornecendo suporte adicional para uma etiologia do 

desenvolvimento neurológico da pedofilia. Um estudo de Tenbergen et al. 

(2015) se concentrou em algumas das teorias recentes sobre a etiologia da 

pedofilia, como o conceito de transtorno do desenvolvimento neurológico geral 

e/ou alterações da estrutura e função nas áreas cerebrais frontal, temporal e 

límbica. Burns e Swerdlow (2003) publicaram o caso de um paciente com 

pedofilia adquirida e um tumor na região orbitofrontal direita, que era incapaz 

de inibir seus impulsos sexuais. Sartori et al. (2016) publicaram um caso 

incomum de comportamento pedofílico adquirido após a compressão do córtex 

orbitofrontal e do hipotálamo por um tumor. Mendez et al. (2000) analisaram o 

cérebro de dois homens que desenvolveram pedofilia homossexual na idade 

madura. O primeiro preenchia os critérios para a demência frontotemporal, o 

segundo teve esclerose bilateral do hipocampo. Em ambos, a tomografia 

revelou proeminente hipometabolismo no lobo temporal direito. A predisposição 

para pedofilia pode ser desmascarada pela hipersexualidade decorrente de 

doença cerebral. Essas observações possuem potencial implicação para todas 

as parafilias baseadas neurologicamente. Em outro estudo, Mendez e Shapira 
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(2011) avaliaram o cérebro de oito homens que desenvolveram comportamento 

sexual em relação a crianças após o desenvolvimento de lesões neurológicas, 

concluindo que os distúrbios cerebrais podem liberar uma predisposição à 

atração sexual para crianças por meio da desinibição com doença frontal, 

preocupação sexual com doença temporal direita ou hipersexualidade com 

doença subcortical em gânglios basais não motores, hipotálamo ou núcleos 

septais. Dressing et al. (2001) observaram exames de neuroimagem de um 

pedófilo homossexual ao visualizar figuras de meninos nus. Houve significativa 

ativação da rede de atenção e do córtex orbitofrontal direito. Em contraste com 

os controles, não se verificou ativação de áreas hemisféricas esquerdas 

relevantes para a fala. Walter et al. (2007) afirmaram que a pedofilia é 

relacionada à ativação do hipotálamo e do córtex pré-frontal durante estímulo 

erótico visual. Schiltz et al. (2007) observaram que os infratores sexuais 

pedófilos apresentaram significativa diminuição do volume da amígdala direita 

em comparação com controles saudáveis. Foram observadas redução da 

matéria cinzenta na amígdala direita, hipotálamo (bilateralmente), regiões 

septais, substância inominata e núcleo da estria terminalis.  

Casanova et al. (2002) estudaram dois casos de parafilia que revelaram 

uma simples atrofia celular das células piramidais localizadas em diferentes 

subcampos do hipocampo. As alterações patológicas no hipocampo se 

assemelham aos relatados após o estresse persistente ou a administração 

crônica por longo prazo de glicocorticoides. Waismann et al. (2003) relataram 

que homens parafílicos mostraram maiores respostas a estímulos parafílicos 

que homens normais na região frontal esquerda. Reininghaus e Lackner (2015) 

encontraram maior interesse parafílico nos pacientes com Doença de 

Huntington. 

Harenski et al. (2012) notaram que os sádicos apresentaram aumento 

das respostas nas regiões cerebrais associadas à excitação sexual (amígdala, 

hipotálamo e estriado ventral) e processamento da dor afetiva (cíngulo anterior 

e ínsula anterior) durante a observação de imagens de dor. Mostraram também 

maior ativação da amígdala ao visualizarem imagens de dor e relação positiva 

entre a severidade da dor visualizada e a atividade da ínsula anterior. 
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Apresentaram, ainda, ativação na região fronto-temporal. De acordo com Müller 

(2011), as atrofias amígdalo-hipocampais são envolvidas no autismo e 

sadomasoquismo. Em consonância com a síndrome de Kluver e Bucy, 

observações clínicas, modelos animais e alguns relatos de casos enfatizam 

que as mudanças cerebrais temporais são importantes para a etiopatogenia do 

desvio sexual. Em particular, a região amígdalo-hipocampal tem sido associada 

à hipersexualidade, ao travestismo e fetichismo. Kamping et al. (2016) 

estudaram o envolvimento do opérculo parietal e da ínsula na modulação 

contextual da dor nos masoquistas sexuais. Os masoquistas demonstraram 

substancial redução da intensidade da dor e do desprazer no contexto 

masoquista em comparação com os controles, mas tiveram percepção de dor 

inalterada nas outras condições. Propuseram, então, que o opérculo parietal 

serve como importante estação de retransmissão que atenua os aspectos 

afetivo-motivacionais da dor em masoquistas.  

 

1.1.3.2.2 Fatores hormonais e influência de medicamentos 

 

Segundo Jordan et al. (2011a,b), os andrógenos podem modular quase 

todos os aspectos do comportamento sexual. Isto é, não apenas funções 

autonômicas, mas também aspectos emocionais, motivacionais e cognitivos. 

Além disso, a testosterona tem participação nos processos excitatórios e 

inibitórios das funções sexuais, modulando a atividade, principalmente, de 

sistemas de neurotransmissores dopaminérgicos, inclusive nas parafilias. Em 

pacientes pedófilos e molestadores de crianças, mudanças estruturais e 

funcionais aparecem na maior parte das regiões do cérebro envolvidas nas 

funções sexuais. Não somente a testosterona, mas também outros parâmetros 

endócrinos e neuroquímicos poderiam estar alterados. Estes incluem 

mudanças no funcionamento hipotálamo-hipofisário, níveis de prolactina e 

funcionamento dopaminérgico ou serotonérgico. Studer e Aylwin, (2006) 

encontraram níveis elevados de prolactina em homens agressores sexuais, 

sendo que nenhum deles tinha manifestações clínicas de prolactinoma. 

Segundo Maes et al. (2001), os pedófilos mostraram concentrações 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kamping%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808014
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plasmáticas de cortisol e prolactina basais significativamente mais baixas e 

maior temperatura corporal do que os voluntários normais. Os autores 

concluíram que os déficits na neurotransmissão serotoninérgica podem 

desempenhar papel importante na pedofilia, e que a regulação positiva dos 

receptores pós-sinápticos de serotonina 5-HT2A/C e a atividade serotoninérgica 

pré-sináptica reduzida merecem atenção nessa parafilia. Bradford (2001) 

afirmou que vários agentes farmacológicos, inclusive inibidores de receptação 

de serotonina, antiandrógenos agonistas parciais do Hormônio Hipotalâmico 

Liberador de Gonadotrofina (agonistas LHRH) e outros, têm sido 

documentados como inibidores do desejo sexual, podendo ser utilizados no 

tratamento de parafilias. Já em 1992, Kafka e Prentky concluíram que o 

aprimoramento da neurotransmissão da serotonina pela Fluoxetina pode 

melhorar os sintomas de distimia, depressão, do aumento do desejo sexual e 

da compulsividade/impulsividade associado a adições sexuais parafílicas e não 

parafílicas (Kafka; Prentky, 1992; Kafka, 2003). De acordo com Beech e 

Mitchell (2005), experiências adversas na infância podem afetar a química do 

cérebro e a função cerebral e, posteriormente, relacionamentos sociais e 

românticos adultos, podendo fazer com que o indivíduo busque relações 

sexuais com crianças, confunda sexo com intimidade ou de forma agressiva. 

Enfatizaram, então, o tratamento de ofensores sexuais com Inibidores seletivos 

de recaptação de serotonina (ISRS). Stahl (2013) e Stahl e Lee-Zimmerman 

(2013) destacaram a importância do balanço dos neurotransmissores 

serotonérgicos, dopaminérgicos e noradrenérgicos na função sexual. Gaffney e 

Berlin (1984) injetaram LHRH em três grupos de homens (pedófilos, parafílicos 

não pedófilos e controles). Não houve diferença em relação à testosterona, 

mas ocorreu diferença significativa entre o grupo pedófilo e os outros dois 

grupos na resposta do LH ao LHRH. Os pedófilos responderam com elevação 

acentuada de LH, quando comparados aos parafílicos não pedófilos e aos 

controles. Esses dados indicam uma disfunção hipotalâmica - pituitária - 

gonadal em pedófilos. Briken et al. (2003) falaram da importância do bloqueio 

androgênico com Ciproterona, Medroxiprogesterona ou agonistas parciais 

LHRH e do aumento de serotonina com os ISRS, no tratamento de TP. 



Introdução  |  37 

 

Mehdizadeh-Zareanari et al. (2013) publicaram um estudo de caso de um 

paciente fetichista que abusava de metanfetamina (“ice”).  

 

1.1.3.2.3 Influência genética 

 

Segundo Berryessa (2014), vêm crescendo as pesquisas científicas 

sobre a possibilidade de influências genéticas ou hereditárias na etiologia da 

Pedofilia. Alanko et al. (2016) pesquisaram sobre variantes genéticas 

associadas ao interesse sexual pedófilo masculino. Após os testes múltiplos 

não foram encontradas associações estatisticamente significativas para 

polimorfismos de um único nucleotídeo ligados a androgênio, estrogênio, 

prolactina, corticotrofina, serotonina e oxitocina. Cryan et al. (1992) estudaram 

a associação entre TOC e Parafilia Exibicionismo e Transvestismo em dois 

irmãos monozigóticos homens, que ainda tinham mais uma irmã gêmea. 

Segundo Jakubczyk et al. (2017), pedófilos agressores sexuais não diferem de 

sujeitos controles em relação a polimorfismos genéticos relacionados à 

Dopamina e Serotonina. Fisher et al. (2015) afirmam que a Síndrome de 

Klinefelter mostrou frequência significativamente maior de fantasias voyeuristas 

durante a masturbação (52,2% vs 25,6% do controle). A síndrome de 

Klinefelter foi associada com hipersexualidade, comportamento parafílico e 

Disforia de Gênero, os quais foram mediados por traços obsessivo-compulsivos 

e autistas.  

Genes dos receptores de Dopamina (Blum et al., 2000; Krueger; Kaplan, 

2001; Oliveira Júnior, 2007), genes GTs em indivíduos com síndrome de 

Tourette (Comings, 1994) e gene do receptor de andrógeno foram implicados 

no comportamento parafílico (Jordan et al., 2011b). Para este último tem 

importância o estudo de polimorfismos de repetição CAG, implicado em traços 

de personalidade, comportamento manifesto e traços antissociais (Oliveira 

Júnior, 2007; Jordan et al., 2011b; Westberg; Eriksson, 2008). Apesar dos 

estudos sobre este polimorfismo não serem realizados necessariamente em 

parafílicos, observou-se que indivíduos com repetições mais curtas teriam mais 

capacidade de conversão de andrógenos fisiologicamente ativos do que os 
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outros, de forma que os criminosos, sequestradores e assassinos apresentam 

repetições de CAG mais curtas que os controles (Campbell et al., 2009; Cheng 

et al., 2006; Oliveira Júnior, 2007; Zitzmann; Nieschlag, 2007).  

 

1.1.3.2.4 Marcadores biológicos 

 

Segundo Cantor et al. (2007), os agressores sexuais pedófilos e os 

hebefílicos são significativamente mais baixos que os controles não agressores 

sexuais com atração por adultos. Fazio et al. (2017) observaram que os 

pedófilos demonstraram menor estatura e pernas mais curtas quando 

comparados com não pedófilos. Dadas que as origens da estatura são pré-

natais e na primeira infância, esses achados contribuem com evidências 

adicionais para uma origem biológica e de desenvolvimento da pedofilia. De 

acordo com Dyshniku et al. (2015), a presença de anomalias físicas menores 

abre uma janela para a origem pré-natal da Pedofilia, que pode ser mais 

comum em indivíduos não dextros e com lóbulos da orelha não destacados. O 

estudo mostrou elevada proporção de anomalias craniofaciais e periféricas em 

relação a amostras prévias de indivíduos com esquizofrenia, bem como a 

controles saudáveis. Goodman (1976) estudou o comportamento de sete 

mulheres hiperssexuais delinquentes, sendo que seis delas tinham hirsutismo, 

tendiam a ser mesomórficas e eram novas quando tiveram a menarca.  

 

1.1.4 Métodos de avaliação para Parafilias 

 

Vários autores realizaram estudos sobre Parafilias e compulsões sexuais 

utilizando diferentes metodologias. Segundo Krueger (2010a,b) seria 

necessário o desenvolvimento de instrumentos diagnósticos dimensionados e 

estruturados para parafilias. Ahlers et al. (2011) coletaram dados de uma 

história sexual autorresponsiva por meio de um questionário de Parafilias 

respondidos por 367 voluntários de uma amostra recrutada de uma 

comunidade de 1915 homens, com idade entre 40 e 79 anos. Långström (2010) 

fez sugestões de possíveis alterações de critérios de diagnóstico de parafilias 
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da corte para o “futuro” DSM-V, devido aos falsos positivos e falsos negativos 

decorrentes dos critérios do DSM-IV-TR. Fisher et al. (2015) avaliaram a 

presença e frequência de fantasias e comportamentos parafílicos por meio de 

entrevista clínica baseada nos critérios do DSM-5. Gannon e O’Connor (2011) 

realizaram validação preliminar de uma escala de interesse em molestar 

crianças. Holvoet et al. (2017) realizaram um estudo sobre atividades 

sadomasoquistas com amostra da população geral belga (N=1027), utilizando 

questionários autorresponsivos e enfatizando a presença de vieses como o fato 

de que vários indivíduos não completaram todas as perguntas, as quais 

também podem ter sido interpretadas de maneira equivocada. Noll, Trickett e 

Putnam (2003) entrevistaram mulheres que respondiam anonimamente por 

computador sobre as consequências de serem vítimas de pedofilia. 

Enfatizaram a importância do anonimato, sem embaraço ou medo de uma 

entrevista presencial. Segundo Weierstall e Giebel (2017), as ferramentas para 

a avaliação do sadomasoquismo são escassas. Desenvolveram, então, uma 

escala que investiga as variadas práticas sadomasoquistas. Mokros et al. 

(2012) utilizaram a Escala de Sadismo Sexual Grave, um dispositivo de triagem 

para a avaliação baseada em arquivos de sadismo sexual forense. 

Encontraram boas confiabilidade e validade sendo que a sensibilidade e a 

especificidade foram estimadas em 56% e 90%, respectivamente. Joyal (2015) 

pesquisou 55 fantasias sexuais em 90 participantes, utilizando uma versão 

revisada e expandida do Wilson Sex Fantasy Questionnarie (SFQ). De acordo 

com Kusma e Black (2008), as pesquisas com compulsões sexuais são 

dificultadas pela falta de definição, geralmente aceita, e de ferramentas de 

avaliação confiáveis e válidas. Scanavino et al. (2016) realizaram o processo 

de adaptação dos instrumentos de compulsão sexual do Inglês para o 

Português, seguindo o guidelines da Sociedade Internacional para 

Farmacoeconomia e resultados de pesquisas. Baltieri et al. (2016) estudaram a 

validação do Inventário de Consumo de Pornografia (PCI) em uma amostra de 

mulheres universitárias.  
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1.1.5 Associação de Parafilias com outros quadros psiquiátricos 

 

As Parafilias podem estar associadas a vários quadros psiquiátricos, 

podendo-se dar destaque ao Transtorno Borderline (discutido abaixo) e aos 

Transtornos Obsessivos. Estes últimos são descritos detalhadamente na 

sequência, pois estudar essa associação é o objetivo do presente estudo.  

Quanto à associação entre Parafilias e Transtorno Borderline: 

ansiedade, culpa e agressividade são comuns aos dois transtornos, mas nos 

TP tais fatores estão mais sexualizados. Frías et al. (2017) verificaram que o 

Transtorno do Masoquismo Sexual foi 10 vezes mais frequente em mulheres 

com Transtorno de Personalidade Borderline que em mulheres com outro 

transtorno de personalidade (10 vs 0%). Zubenko et al. (1987) avaliaram vinte e 

um pacientes homens com Transtorno de Personalidade Borderline e 11% 

tinham diagnóstico de parafilias. Prunas e Bernorio (2016) avaliaram 266 

mulheres saudáveis e os resultados evidenciaram uma possível associação 

entre Transtorno de Personalidade Borderline, organização e vida sexual, 

incluindo parafillias. Por outro lado, existem estudos que associam Parafilias a 

outros Transtornos, como o de Kafka e Prentky (1998), que encontrou 

importante associação com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. 

 

1.2 Transtorno Obsessivo-compulsivo (TOC)  

 

1.2.1 Definição e classificação do TOC 

 

O TOC se caracteriza pela presença de obsessões e compulsões. As 

obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes 

que, em algum momento durante a perturbação, são experimentados como 

intrusivos e indesejados, e na maioria dos indivíduos causam acentuada 

ansiedade ou sofrimento. O indivíduo tenta ignorar ou suprimir tais 

pensamentos, impulsos ou imagens ou neutralizá-los com algum outro 

pensamento ou ação. Já as compulsões são comportamentos repetitivos ou 

atos mentais a que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a 
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uma obsessão, ou de acordo com regras que devem ser rigidamente aplicadas. 

Esses comportamentos ou atos mentais visam prevenir ou reduzir a ansiedade 

ou o sofrimento ou, ainda, evitar algum evento ou situação temida. Entretanto, 

esses comportamentos ou atos mentais não têm uma conexão realista com o 

que visam neutralizar, ou evitar, ou são claramente excessivos. Além disso, as 

obsessões ou compulsões tomam tempo (por ex., mais de uma hora por dia), 

ou causam sofrimento clinicamente significativo, ou prejuízo no funcionamento 

social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Os 

sintomas de TOC não são devidos ao efeito de alguma substância, outras 

condições médicas ou a outras doenças mentais (APA, 2013; OMS, 1993). 

As obsessões podem ser: agressivas, de contaminação, sexuais, de 

guardar coisas sem valor financeiro ou sentimental (colecionar), religiosa, de 

simetria ou exatidão, de ter que saber ou lembrar alguma coisa, de imagens 

intrusivas (não violentas), medo de dizer alguma coisa que não deveria, de não 

dizer as coisas certas, de perder as coisas, ficar incomodado com certos sons, 

palavras ou músicas, obsessões por números de sorte ou azar, obsessões por 

cores de significado especial, medos supersticiosos, preocupações exageradas 

com doenças, excessivas preocupações com partes do corpo ou com a 

aparência. As compulsões podem ser: por limpeza, por checagem, de repetição 

(ex.: reler, reescrever), de contagem, de ordem ou arrumação, de acumulação, 

por rituais mentais (ex.: ter um bom pensamento para apagar um mau 

pensamento), de ter que confessar, contar para alguém alguma coisa ou 

perguntar, de dar pancadinhas, tocar ou abraçar, de ficar longe de objetos que 

podem machucar (ex.: facas), de fazer ritual para comer (arrumar garfo, facas, 

etc.), de comportamentos supersticiosos (ex.: não pegar ônibus com 

determinado número, não passar em frente de cemitérios), tricotilomania 

(mania de arrancar cabelo ou pelos) (Leckman et al., 1997). 

O DSM-5 (APA, 2013) inclui no mesmo capítulo do TOC (300.3) os 

seguintes transtornos relacionados: Transtorno Dismórfico Corporal (300.7), 

Transtorno da Acumulação (300.3), Tricotilomania (312.39), Transtorno da 

Escoriação (698.4), TOC e Transtorno Relacionado Induzido por 

Substância/Medicamento, TOC e Transtorno Relacionado Devido a Outra 
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Condição Médica (294.8) e Outro TOC e Transtorno Relacionado Especificado 

(300.3). Observa-se, então, que a Tricotilomania e a Acumulação foram 

classificadas separadamente do TOC no DSM-5. Embora os TP e outros como 

o Tourette não estejam classificados no mesmo capítulo do TOC no DSM-5, há 

estudos que associam os TP ao TOC (Abdo et al., 2001; Black et al., 1997; 

Cryan et al., 1992; Fontenelle et al., 2005; Grant, 2005; Hollander; Wong, 1995; 

Jairam; van Marle, 2008; O'Neil et al., 2005; Raymond et al., 2003; Schiffer et 

al., 2007; Stein; Hollander, 1993). A CID-10, no entanto, classifica a 

Tricotilomania e o Transtorno da Escoriação como Transtornos de Impulsos. 

Portanto, o que é compulsivo e o que é impulsivo não apresentam consenso 

nas classificações vigentes (APA, 2013; De Block; Adriaens, 2013; OMS, 

1993).  

Fontenelle et al. (2015) discutiram de que maneira emoções de 

desgosto, culpa, raiva e vergonha podem estar associadas a patologias 

psiquiátricas, podendo fazer uma ponte entre a psicopatologia e a 

neurobiologia. Os autores apontaram emoções associadas a subtipos de TOC 

e doenças relacionadas ao TOC como Transtorno Dismórfico Corporal, 

Síndrome de Referência Olfatória, Transtorno do Colecionamento, 

Tricotilomania e Transtorno da Escoriação. 

De acordo com Stein et al. (2016), o futuro CID-11 incluirá nos 

Transtornos relacionados ao TOC os seguintes quadros: TOC, Transtorno 

Dismórfico Corporal, Hipocondria, Transtorno de Referência Olfatória, 

Transtorno do Colecionamento, Tricotilomania e Transtorno da Escoriação. Já 

o Transtorno de Tourette e o Transtorno de Personalidade Obsessivo-

compulsivo (TPOC) serão recomendados como referência cruzada. 

 

1.2.2 Prevalência do TOC 

 

A prevalência de TOC é de pelo menos 2% ao longo da vida, mas 

existem controvérsias metodológicas (Fontanelle et al., 2006; Torres; Lima, 

2005). As mulheres adultas apresentam taxa um pouco maior que as dos 

homens, embora estes sejam mais afetados na infância (APA, 2013).  
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O TOC pode ser de início precoce ou tardio (após os 18 anos). Os de 

início precoce ocorrem mais em homens e o tardio mais em mulheres (Swedo 

et al., 1989b). Os precoces são, em geral, mais graves, com menor resposta 

aos tratamentos e maior ocorrência de tiques e de Transtorno de Tourette, 

sendo também de maior herdabilidade (Hemmings et al., 2004; Nestadt et al., 

2000a,b). O TOC relacionado a infecções pelo estreptococo beta-hemolítico do 

grupo A podem ser associados à Coréia de Sydenham e se iniciam na infância 

ou adolescência (Swedo et al.,1989a, 1998).  

 

1.2.3 Bases etiológicas do TOC  

 

A etiologia do TOC não é bem conhecida, mas diversas teorias vêm 

sendo propostas (Shavitt et al., 2011).  

 

1.2.3.1 Influências genéticas 

 

A incidência é três a doze vezes maior em familiares de primeiro grau de 

portadores de TOC, principalmente nos casos de início precoce associados a 

tiques. Em gêmeos idênticos, a taxa de concordância é de 53 a 87% (Hettema 

et al., 2001; Shavitt et al., 2011). 

Estudos de genoma identificaram genes candidatos, principalmente 

polimorfismos, envolvendo os transportadores de serotonina SLC1A1, SLC6A4, 

5-HTTLPR e uma região em 9p24, principalmente em pacientes com sintomas 

de início precoce (Dickel et al., 2007; Jenike, 2004). Variantes do gene 

SAPAP3 podem estar envolvidas (Züchner et al., 2009).  

Estudos mostraram envolvimento dos sistemas dopaminérgico e 

glutamatérgico, especialmente nos de origem precoce, sendo que níveis 

elevados de glutamato no TOC melhoram com ISRS (Dickel et al., 2007; 

Rosenberg et al., 2000). Porém, tais estudos são ainda insuficientes, sendo 

que a genética pode ser influenciada por fatores ambientais (Shavitt et al., 

2010).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hemmings%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15488960
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nestadt%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11058433
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1.2.3.2 Anormalidades cerebrais 

 

Pesquisas mostraram envolvimento do lobo frontal e dos gânglios da 

base. A neuroimagem funcional mostrou aumento da atividade no córtex 

orbitofrontal, no giro do cíngulo anterior e no núcleo caudado, ou seja, em 

áreas pertencentes aos circuitos orbitofronto-estriado-tálamo-cortical e do 

cíngulo estriado-tálamo-cortical (Rauch, 2003). As medicações para TOC 

diminuem as atividades nessas áreas, que também são os sítios de atuação 

dos procedimentos cirúrgicos para o tratamento da doença (Lopes et al., 2009). 

Um estudo mostrou volume menor da amígdala em pacientes que 

apresentavam obsessões de conteúdo agressivo e compulsões de checagem 

(Pujol et al., 2004). TOC de início precoce pode estar associado a Transtorno 

de Tourette e infecções estreptocócicas, com comprometimento dos gânglios 

basais (Allen et al., 1995; Swedo et al., 1989a, 1998).  

 

1.2.3.3 Fatores ambientais e psicológicos 

 

Eventos da vida como experiências traumáticas, fase final da gravidez, 

período pós-parto, mudança recente, problemas conjugais ou sexuais e mortes 

de pessoas próximas são importantes (Cromer et al., 2007; Leckman et al., 

1999; Miguel et al., 2005). Segundo a teoria psicanalítica, no TOC há uma 

regressão da fase genital edípica para a fase anal-sádica. Ocorre isolamento 

do afeto, anulação da ideia obsessiva através do ato compulsivo, formação 

reativa e deslocamento. Ambivalência afetiva e pensamento mágico são 

características marcantes (Fenichel, 1981a). Muitos teóricos psicanalíticos não 

fazem uma diferenciação clara entre TOC e TPOC, podendo considerá-los 

como parte de um continuum. Além disso, a psicanálise não se mostra efetiva 

no tratamento dos sintomas obsessivos e compulsivos (Elsen et al., 2006; 

Jenike, 1999). Aprendizagem social, condicionamentos e abordagens cognitivo-

comportamentais são importantes na etiologia e no tratamento do TOC 

(Cordioli, 2008). 
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1.3 Transtorno de Personalidade Obsessivo-compulsiva (TPOC)  

 

1.3.1 Definição do TPOC 

 

O TPOC é caracterizado pelo DSM-5 (APA, 2013) como padrão difuso 

de preocupação com ordem, perfeccionismo e controle mental e interpessoal à 

custa de flexibilidade, abertura e eficiência que surge no início da vida adulta e 

está presente em vários contextos, conforme indicado por quatro ou mais dos 

seguintes:  

1- É tão preocupado com detalhes, regras, listas, ordem, organização 

ou horários a ponto de o objetivo principal da atividade ser perdido. 

2- Demonstra perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas 

(por exemplo, não consegue completar um projeto porque seus 

próprios padrões demasiadamente rígidos não são atingidos).  

3- É excessivamente dedicado ao trabalho e à produtividade em 

detrimento de atividades de lazer e amizades (o que não é explicado 

por uma óbvia necessidade financeira). 

4- É excessivamente consciencioso, escrupuloso e inflexível quanto 

aos assuntos de moralidade, ética ou valores (o que não é explicado 

por identificação cultural ou religiosa).  

5- É incapaz de descartar objetos usados ou sem valor, mesmo 

quando não têm valor sentimental. 

6- Reluta em delegar tarefas ou trabalhar com outras pessoas, a 

menos que elas se submetam à sua forma exata de fazer as coisas. 

7- Adota um estilo miserável de gastos em relação a si e a outros; 

dinheiro é visto como algo a ser acumulado para futuras catástrofes. 

8- Exibe rigidez e teimosia (APA, 2013). 

 

1.3.2 Prevalência do TPOC 

 

A prevalência de TPOC é estimada entre 2,1 e 7.9% da população geral, 

e é cerca de duas vezes mais frequente no sexo masculino (APA, 2013).  
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1.3.3 Bases etiológias do TPOC 

 

As primeiras teorias psicodinâmicas falavam da fixação na fase anal, 

quando os impulsos libidinosos das crianças entram em conflito com as 

tentativas dos pais de socializá-las. Os pais desaprovam o treinamento 

esfincteriano e a criança oscila entre o desafio e o medo da culpa. Segundo a 

psicanálise, o TPOC está etiologicamente relacionado à fixação na fase anal do 

desenvolvimento (dos dois aos quatro anos de idade), fase na qual, segundo 

Erickson, há uma expressão de "autonomia versus vergonha, dúvida". Ou seja, 

a expressão de autonomia oscila com sentimento de vergonha devido à 

pressão dos pais pelo controle esfincteriano nessa idade. A excessiva 

desaprovação e controle por parte dos pais pode fazer com que a criança 

reprima expressões emocionais (especialmente a raiva). Esta, então, se 

concentra nos detalhes das tarefas, na tentativa de ser perfeita para ser 

aprovada pelos pais críticos. Os traços de TPOC são reforçados por culturas 

que supervalorizam o trabalho árduo e a subordinação da expressão individual 

a exigências familiares ou socioculturais. Porém, a importância do papel central 

do treinamento esfincteriano na origem do TPOC não é mais totalmente aceita. 

(D'Andrea, 1984; Erickson, 1963; Gunderson; Phillips, 1999). 

Em relação aos Transtornos de Personalidade em geral, evidências de 

modelos lesionais e estudos de genética e neuroimagem sugerem o 

envolvimento de estruturas como o córtex pré-frontal ventromedial em uma 

gênese composta oriunda da interação gene-ambiente (Tavares; Ferraz, 2011).  

 

1.4 Associação entre sintomas do TOC com Parafilias/TP 

 

A associação entre sintomas obsessivos e Parafilias é mostrada desde 

os primórdios da psiquiatria (Steinberg, 2014). Alguns autores consideram que 

os TP pertencem ao espectro dos Transtornos Obsessivo-compulsivos (Abdo 

et al., 2001; Balyk, 1997; Hollander; Wong, 1995; Stein; Hollander, 1993). 

Outros autores consideram também que o TOC e as Parafilias fazem parte dos 

transtornos impulsivo-compulsivos (Raymond et al., 2003; Sthal, 2013). 
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Aspectos orgânicos comuns são descritos por vários autores: resposta a ISRS 

(Abdo, 2012; Bradford, 1999, 2001; Kafka; Prentky, 1992), associação com 

Tourette (Comings, 1994; McDougle et al., 1990), sendo que Krueger e Kaplan 

(2001) estudaram vários aspectos orgânicos e psicológicos comuns ao TOC e 

às Parafilias. 

 

1.5 Associação entre sintomas de TPOC com Parafilias/TP 

 

Alguns autores encontraram associação entre TPOC e parafilias. 

Segundo Bogaerts et al. (2008), dentre os transtornos de personalidade 

estudados, o único que está significativamente associado ao abuso parafílico 

de crianças é o obsessivo-compulsivo. Hebbar (2014) estudou um caso de 

TOC associado a TPOC e parafilias. Outros autores como Chan e Beauregard 

(2016) encontraram associação de parafilias com vários Transtornos de 

Personalidade, dentre os quais o TPOC. Black et al. (1997) observaram 

importante frequência de TPOC em pacientes compulsivos sexuais parafílicos 

ou não.  

Sendo assim, os estudos de associação entre TPOC e parafilias são 

bem mais escassos que os de TOC. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Justificativa
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A literatura conta com mais de 130 artigos que associam os termos 

paraphilia e obsessive compulsive (não especificando se é TOC ou TPOC) 

(Abdo et al., 2001; Black et al., 1997; Bradford, 1999, 2001; Cryan et al., 1992; 

Fontanelle et al., 2005; Grant, 2005; Hollander; Wong, 1995; Jairam; van Marle, 

2008; O'Neil et al., 2005; Raymond et al., 2003; Stein; Hollander, 1993). Porém, 

nesse número estão incluídas pesquisas tais como: estudos de casos, revisões 

de literatura, teorias, cartas ao editor, ou até os que focam comportamentos 

sexuais compulsivos não parafílicos. Dentre esses, Bogaerts et al. (2008) 

afirmam que entre os Transtornos de Personalidade apenas a personalidade 

Obsessivo-compulsiva contribui significativamente para explicar o abuso 

parafílico de crianças, sendo que os autores avaliaram 36 homens parafílicos e 

34 não parafílicos. Abdo et al. (2001) também relatam associação entre TOC e 

Parafilias em dois estudos de caso.  

Bradford (1999) associa o espectro obsessivo-compulsivo com as 

Parafilias em um artigo de revisão, no qual afirma que há várias semelhanças 

entre esses quadros: ambos respondem aos inibidores seletivos de receptação 

de serotonina; ambos começam na adolescência e continuam na vida adulta; 

obsessões e fantasias parafílicas são intrusivas e egodistônicas (apesar de 

que, nem sempre); os rituais compulsivos do TOC são semelhantes às 

masturbações compulsivas ou outros comportamentos sexuais parafílicos; 

ambos têm comorbidade com o espectro da ansiedade e com algum grau de 

depressão. 

Assim, faltam estudos com metodologia adequada e amostras maiores, 

sendo que para populações femininas a literatura é ainda mais escassa. 

Mesmo o recente DSM-5, ao abordar as prevalências de cada Parafilia, informa 

que se baseiam em estimativas e não em dados objetivos (APA, 2013).  

Segundo Wyly (1989), essa situação se mantém também em função dos 

muitos mitos quanto às Parafilias, que podem ser confundidas com atos 

realizados por indivíduos violentos ou psicóticos que apresentam 

comportamentos pouco habituais.  

A escassez de pesquisas sobre a possível associação entre TOC e/ou 

TPOC com Parafilias e/ou Transtornos Parafílicos e o pouco conhecimento 
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sobre a prevalência desses transtornos, principalmente em mulheres, reforçam 

a necessidade de estudos como este para que se definam novas estratégias 

terapêuticas. 

Assim, o estudo da associação de Parafilias e TP com TOC e TPOC 

pode colaborar para se conhecer melhor tais quadros.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Objetivos 
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3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a presença de TP e/ou Parafilias em alunas da graduação em 

Medicina e a possível associação com TOC e/ou com TPOC. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

a) Avaliar a presença de TP e Parafilias em alunas da graduação em 

Medicina, segundo critérios do DSM-5; 

 

b) Avaliar se as alunas da graduação em Medicina que preenchem os 

critérios do DSM-5 para uma ou mais das principais Parafilias e/ou 

Transtornos Parafílicos preenchem também os critérios para TOC; 

 

c) Avaliar se as alunas da graduação em Medicina que preenchem os 

critérios do DSM-5 para uma ou mais das principais Parafilias e/ou 

Transtornos Parafílicos preenchem também os critérios do DSM-5 

para TPOC. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Hipóteses 
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As alunas de graduação em Medicina apresentam TP e/ou Parafilias, os quais: 
 

 Hipótese 1: estão associados a TOC. 

 Hipótese 2: estão associados a TPOC. 

 Hipótese 3: estão associados a TOC e TPOC. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Casuística e Métodos
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5.1 Sujeitos 

 

A amostra da pesquisa foi composta por alunas de graduação 

recrutadas de uma Faculdade de Medicina Particular do interior do Estado de 

São Paulo, sendo que originalmente haveria também uma amostra de internas 

de uma Penitenciária Feminina do interior do Estado de São Paulo. 

Inicialmente, as participantes seriam recrutadas apenas da população de 

internas da Penitenciária. Porém, o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) exigiu que houvesse também 

outra amostra, pois temiam uma possível estigmatização da população 

carcerária. Assim, as alunas foram convidadas a participar. O projeto chegou a 

ser aprovado por quatro vezes pelo CEP da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP). 

A pesquisa de campo foi concretizada com as internas em julho de 2016 

e com as alunas em outubro de 2016. Em dezembro de 2016, toda a análise 

estatística das duas amostras já estava concluída. Porém, o Comitê de Ética da 

SAP continuou impondo obstáculos para à liberação do projeto, o que fez com 

que em março de 2017 os pesquisadores desistissem da amostra das internas. 

O projeto necessitou, então, ser novamente submetido e foi novamente 

aprovado pelo CEP da FMUSP em agosto de 2017, desta feita apenas com as 

alunas. 

O tamanho amostral (apenas com as alunas) foi determinado partindo-

se do objetivo geral deste estudo que investigou a proporção de alunas com 

Parafilias, TP, TOC e TPOC. Assim, o cálculo do tamanho amostral baseou-se 

na técnica de amostragem para a proporção de uma população finita de 

tamanho N=300, adotando-se como parâmetros margem de erro de 5% e nível 

de confiança de 95% (Bolfarine; Bussab, 2005). Dessa maneira, o N mínimo 

seria de 169. Foram chamadas cerca de 300 alunas da Faculdade. Dessas, 

190 puderam e aceitaram responder os questionários. Nenhuma das avaliadas 

foi excluída. 
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Para a caracterização da amostra, as participantes responderam um 

questionário sobre seus dados sociodemográficos os quais foram descritos nos 

Resultados desta pesquisa. 

 

5.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Critérios de inclusão: Poderiam ser incluídas todas as alunas 

(independentemente de idade, raça, nível socioeconômico, ano da faculdade, 

situação conjugal, religião, orientação sexual e condição de saúde física), 

exceto aquelas que apresentassem algum critério de exclusão. 

Critérios de exclusão: Aquelas que não assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo A). Foram excluídas 

também alunas menores de 18 anos. 

 

5.3 Procedimentos 

 

O pesquisador contou com a colaboração de pelo menos uma aluna de 

cada ano da Faculdade para recrutar as participantes. Aquelas que 

concordaram foram entrevistadas pelo mesmo pesquisador, de modo a 

assegurar que preenchiam os critérios de inclusão e exclusão deste estudo. 

Então, formalizaram sua participação por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido do HC-FMUSP. O pesquisador executante 

fez reuniões em grupos com as participantes para apresentar o projeto e 

esclarecer as dúvidas. 

A primeira reunião em grupo foi com cerca de 90 alunas. As outras 

reuniões contaram com cerca de 10 a 15 alunas em cada reunião. 

Para cada grupo de alunas o pesquisador fez uma exposição sobre as 

tarefas a serem cumpridas. Tais tarefas consistiam em responder a 

questionários que avaliaram a presença de sintomas de Parafilias e 

Transtornos Parafílicos (Anexos B a I) e mais dois questionários que avaliaram 

os TPOC (Anexo J) e TOC (Anexo K). Os questionários (Anexos de B a K), 
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bem como um de coleta de dados sociodemográficos (Anexo L) foram 

distribuídos para as participantes do estudo.  

O anonimato foi priorizado por razões de ética e privacidade das 

mulheres, principalmente de suas vidas íntimas. Assim, após serem 

respondidos, os questionários foram colocados pelas próprias respondentes 

em uma caixa lacrada. Quando aberta a caixa e retirada a documentação, esta 

foi numerada e cada participante identificada apenas por um número. Dessa 

forma, o anonimato foi garantido, nem o pesquisador podendo identificar 

qualquer participante. Portanto, os questionários não foram respondidos em 

entrevistas individuais. Isto leva a menor fidedignidade das respostas por 

melhor que sejam as explicações fornecidas antes do preenchimento. Porém, a 

resposta anônima foi necessária, inclusive para que houvesse maior 

sinceridade nos dados fornecidos por cada uma sobre suas possíveis fantasias 

sexuais.  

A participação das alunas nesta pesquisa se encerrou com o 

preenchimento dos questionários. Após coletados, os dados foram analisados 

estatisticamente e representados por meio de gráficos e barras. 

 

5.4 Instrumentos de avaliação 

 

5.4.1 Sintomas de Parafilias e Transtornos Parafílicos 

 

Nos Anexos B a I, os itens "1", "2" e "3" se referem às principais 

Parafilias (Voyeurismo, Exibicionismo, Frotteurismo, Masoquismo Sexual, 

Sadismo Sexual, Pedofilia, Fetichismo e Transvestismo) e os itens "4" e "5" aos 

respectivos TP. Esses questionários foram formulados segundo os critérios do 

DSM-5 (APA, 2013) para Parafilias e TP, de acordo com a versão traduzida 

para o português (APA, 2014) e adaptados para uma linguagem mais simples, 

para que fossem facilmente compreendidos pelas participantes. Nos anexos B 

a I, o critério "A" do DSM-5 foi dividido em itens "1", "2" e "3" e o critério "B" em 

itens "4" e "5". Assim, se a participante forneceu resposta positiva para o 

critério "A" do DSM-5 (itens "1", "2" e "3" dos Anexos de B a I) foi considerada 
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portadora da respectiva Parafilia. Ou seja, caso tenha respondido "poucas 

vezes", "às vezes", "muitas vezes" ou "sempre" no item "1" dos Anexos; "sim" 

no item "2" e "a", "b" ou "c" no item "3". Caso esta tenha fornecido resposta 

positiva também para o critério "B" do DSM-5 (itens "4" ou "5" dos mesmos 

Anexos) foi considerada portadora do respectivo TP, o que corresponde a 

"poucas vezes", "às vezes", "muitas vezes" ou "sempre" para o item "4", ou 

"poucas vezes", "às vezes", "muitas vezes" ou "sempre" para o item "5". Por 

outro lado, a participante foi considerada portadora apenas da respectiva 

fantasia parafílica caso tenha respondido no item “1”: “poucas vezes”, “às 

vezes”, “muitas vezes” ou “sempre” e não tenha preenchido os critérios para a 

Parafilia. 

Portanto, a participante foi considerada portadora de Parafilia se pelo 

menos um dos Anexos de B a I tenha preenchido os critérios acima descritos. 

O mesmo ocorreu para os TP e para as fantasias parafílicas. 

Nesta pesquisa, as avaliações da presença de Parafilias e de TP foram 

baseados nos critérios do DSM-5, pois é a classificação mais atual e porque 

não existem escalas validadas para o Português. Os questionários foram 

autorresponsivos para a preservação da privacidade das participantes e 

sinceridade nas respostas, já que não corriam o risco de serem identificadas e 

terem a intimidade exposta. 

 

5.4.2 Sintomas de Transtorno de Personalidade Obsessivo-compulsiva 

 

A presença de sintomas de TPOC, ao longo da vida, foi investigada por 

meio de questionário que também seguiu os critérios do DSM-5 para esse 

transtorno, segundo a versão traduzida para o Português (Anexo J) (APA, 

2014). O instrumento foi formulado numa linguagem mais simples pelos 

pesquisadores para facilitar a compreensão por parte dos sujeitos da pesquisa. 

O questionário é composto por oito afirmações às quais as mulheres 

responderam "sim" ou "não" para cada uma delas. Se quatro ou mais das 

respostas foram "sim", o diagnóstico de TPOC foi confirmado, obedecendo aos 

critérios do DSM-5. A avaliação da presença de TPOC baseou-se nos critérios 
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do DSM-5, pois não existem escalas validadas para o Português. Também foi 

utilizada a escala elaborada a partir do DSM-5, pois necessitava ser 

autorresponsiva, a fim de manter o anonimato das participantes, e também 

porque não há escalas validadas para o português.  

 

5.4.3 Sintomas de Transtorno Obsessivo-compulsivo (escala de Yale 
Brown) 
 

A avaliação de sintomas do TOC, ao longo da vida, foi realizada 

aplicando-se a escala de Yale-Brown (Y-BOCS), traduzida e validada para o 

Português (Anexo K) (Asbahr et al., 2000). Uma breve explicação do que são 

obsessões e compulsões foi fornecida pelo pesquisador executante às 

mulheres antes da aplicação dessa escala (Goodman et al., 1989a,b). A Y-

BOCS possui cinco questões referentes às obsessões que avaliam: tempo 

ocupado com pensamentos obsessivos, interferência nas atividades diárias, 

sofrimento causado pelos sintomas e resistência e controle desses sintomas. 

Outras cinco questões avaliam as compulsões e também abrangem tempo 

ocupado, interferência na vida diária, sofrimento, resistência e controle dos 

sintomas. O resultado é obtido por meio dos seguintes escores totais: igual ou 

maior que 16 há sintomas consistentes de TOC; entre 8 e 15, nível subclínico 

de sintomas; menor que 8, sintomas mínimos ou ausentes. 

Goodman et al. (1989a) já afirmavam que a escala de Y-BOCS é um 

instrumento confiável para medir a gravidade da doença em pacientes com 

TOC. Steketee et al. (1996) compararam a aplicação essa escala na forma de 

entrevista e na forma autorresponsiva. Ambas apresentaram forte convergência 

de validade e discriminaram bem os pacientes com TOC dos não TOC.  

Assim, neste estudo, elegeu-se a Y-BOCS na forma autorresponsiva, e 

por conta das dificuldades metodológicas, incluiu-se a palavra “traços” no título. 
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5.5 Análise estatística 

 

Os dados coletados foram analisados estatisticamente e representados 

por meio de análise descritiva da amostra, contendo informações como 

frequência absoluta e relativa. Foram aplicados testes de associação entre 

TOC e/ou TPOC com cada uma das Parafilias, TP e fantasias parafílicas. Estes 

resultados foram compilados em tabelas contendo as frequências e os 

percentuais de cada um dos quadros (TOC, TPOC, cada uma das Parafilias, 

cada um dos TP e cada uma das fantasias parafílicas).  

Como o objetivo geral foi verificar se haveria associação entre TOC e 

Parafilias, TOC e TP, TPOC e Parafilias, TPOC e TP, essas variáveis foram 

consideradas como binárias ("Sim" ou "Não"). A fim de testar as hipóteses de 

interesse, o teste exato de Fischer ou o teste de Qui-quadrado foi aplicado. 

Além disso, foi ajustado um modelo de regressão logística simples e múltiplo 

para determinar fatores que caracterizam um grupo de indivíduos com o evento 

de interesse em relação aos que não apresentam o evento. 

Nas análises estatísticas foi fixado o nível de significância de 5% e o 

software Statistical Package for Social Sciences (SPSS 18) foi utilizado. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Resultados 
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6.1 Caracterização da amostra 

 

Cento e noventa alunas responderam os questionários, sendo que o 

Anexo L foi para caracterização dos dados sociodemográficos. Em relação à 

raça; 90,5% disseram ser brancas; 5,6% pardas; 1,6% amarelas e 2,1% se 

omitiram. Em relação ao nível socioeconômico; 69,2% afirmaram ter boas 

condições financeiras e 30,8% médias condições. Quanto ao grau de instrução; 

10% tinham outro curso superior completo e 3,2% se omitiram. A saúde física 

de 85,8% era boa; 12,1% tinham pequenos problemas de saúde e 2,1% se 

omitiram. A situação conjugal de 93,2% era de solteira; 3,2% de união estável; 

1,1% de casada e 2,6% se omitiram. A orientação sexual de 94,2% era 

heterossexual; 2,1% homossexual; 1,1% bissexual e 2,6% se omitiram. A 

religião de 64,7% era católica; 12,1% espírita; 11,1% evangélica; 7,4% sem 

religião; 3,2% de outras religiões; 1,1% católicas e espíritas e 0,5% 

responderam católica e sem religião. Quanto à idade, a mínima foi de 18 anos, 

a máxima de 32, sendo 22 de mediana, 22,13 de média e 3,7% se omitiram 

(Tabelas 1 a 8).  

 

 

Tabela 1 - Raça. Dentre as 186 que responderam sobre sua raça, 172 eram brancas. 

 

Raça 

 

Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

 

 

 

Válido 

Branca 172 90,5 92,5 9,5 

Parda 11 5,8 5,9 98,4 

Amarela (japonesa, 

chinesa e outras) 3 1,6 1,6 100,0 

Total 186 97,9 100,0 
 

 

Omisso 

Sistema 4 2,1 
  

Total 190 100,0   
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Tabela 2 - Nível sociodemográfico. Dentre as 185 que responderam sobre seu nível 
sociodemográfico, 128 tiveram boas e 57 médias condições. 

 

Nível socioeconômico 

  Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

 

 

 

Válido 

Médias condições 

financeiras 57 30,0 30,8 30,8 

Boas condições 

financeiras 128 67,4 69,2 100,0 

Total 185 97,4 100,0 
 

 

Omisso 

Sistema 5 2,6 
  

Total 190 100,0   

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Saúde física. Dentre as 186 que responderam sobre sua saúde, 163 
apresentavam boas e 23 médias condições.  

 

Saúde física 

  Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

 

 

Válido 

Boa 163 85,8 87,6 87,6 

Pequenos problemas 

de saúde 23 12,1 12,4 100,0 

Total 186 97,9 100,0 
 

 

Omisso 

Sistema 4 2,1 
  

Total 190 100,0   
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Tabela 4 - Grau de instrução. Dentre as 184 que responderam sobre seu grau de 

instrução, 138 tinham nível superior incompleto.   

 

Grau de instrução 

  Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

 

 

 

 

Válido 

Primeiro grau completo 1 .5 .5 .5 

Segundo grau incompleto 2 1,1 1,1 1,6 

Segundo grau completo 24 12,6 13,0 14,7 

Superior incompleto 138 72,6 75,0 89,7 

Superior completo 19 10,0 10,3 100,0 

Total 184 96,8 100,0 
 

 

Omisso 

Sistema 6 3,2 
  

Total 190 100,0   

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Situação conjugal. Dentre as 185 que responderam sobre sua situação 
conjugal, 177 eram solteiras.   

 

Situação conjugal 

  Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

 

 

Válido 

Solteira 177 93,2 95,7 95,7 

União estável 6 3,2 3,2 98,9 

Casada 2 1,1 1,1 100,0 

Total 185 97,4 100,0 
 

 

Omisso 

Sistema 5 2,6 
  

Total 190 100,0   
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Tabela 6 - Religião. Dentre as 190 que responderam sobre sua religiãol, 123 eram 

católicas, duas católicas e espíritas.  

 

Religião 

  Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

 

 

 

 

 

Válido 

Outra 6 3,2 3,2 3,2 

Não tem 14 7,4 7,4 10,5 

Não tem e 

católica 
1 0,5 0,5 11,1 

Católica 123 64,7 64,7 75,8 

Católica e espírita 2 1,1 1,1 76,8 

Evangélica 21 11,1 11,1 87,9 

Espírita 23 12,1 12,1 100,0 

Total 190 100,0 100,0 
 

 

 

 

 

Tabela 7 - Orientação sexual. Dentre as 185 que responderam sobre sua orientação 

sexual, 179 eram heterossexuais. 

 

Orientação sexual 

  Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Heterossexual 179 94,2 96,8 96,8 

Homossexual 4 2,1 2,2 98,9 

Bissexual 2 1,1 1,1 100,0 

Total 185 97,4 100,0 
 

 

Omisso 

Sistema 5 2,6 
  

Total 190 100,0   

 

 

 

 

Tabela 8 - Idade. A mediana das idades das 183 que responderam foi de 22 anos.  

 

Idade 

 
N Mínimo Mediana Média Máximo Desvio Padrão 

Válido 183 18 anos 22,00 22,13 32 anos 3,046 

Total 190 
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6.2 Frequências dos quadros pesquisados 

 

Nos gráficos em barras estão apresentadas as frequências de cada 

quadro: fantasias parafílicas (Figura 1), Parafilias (Figura 2), TP (Figura 3), 

TOC, TOC subclínico e TPOC (Figura 4). 

As participantes que forneceram respostas incompatíveis ou omissas 

para determinado diagnóstico foram excluídas apenas do quadro 

correspondente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Frequência de cada fantasia Parafílica (N total=190). O N das alunas que 
preencheram os critérios para cada fantasia foi inserido abaixo da respectiva 
porcentagem. Abaixo de cada nome de fantasia foi inserido o N correspondente a 
todas as alunas que responderam adequadamente o respectivo questionário 
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Figura 2 - Frequência de cada Parafilia (N total=190). O N das alunas que 
preencheram os critérios para cada Parafilia foi inserido abaixo da respectiva 
porcentagem. Abaixo de cada nome de Parafilia foi inserido o N correspondente a 
todas as alunas que responderam adequadamente o respectivo questionário 
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Figura 3 - Frequência de cada TP (N total=190). O N das alunas que preencheram os 
critérios para cada TP foi inserido abaixo da respectiva porcentagem. Abaixo de cada 
nome de TP foi inserido o N correspondente a todas as alunas que responderam 
adequadamente o respectivo questionário 
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Figura 4 - Frequência de Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), TOC subclínico e 
Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva (TPOC). N total=190. O N das 
alunas que preencheram os critérios para cada quadro é colocado abaixo da 
respectiva porcentagem. Abaixo do nome de cada quadro foi inserido o N 
correspondente a todas as alunas que responderam adequadamente o respectivo 
questionário 
 

 

6.3 Tabelas cruzadas 

 

As tabelas abaixo apresentam o resumo (distribuição dos dados) 

relacionado às variáveis TOC, TPOC e TOC subclínico. Além disso, na última 

coluna tem-se o valor p do teste de independência entre as variáveis, em que o 

teste de qui-quadrado com correção de continuidade ou teste exato de Fisher 

foram aplicados. A variável TOC obteve p≤0,05, quando associada às 

seguintes variáveis: Parafilia Voyeurismo, TP Voyeurismo, Parafilia 

Exibicionismo, TP Exibicionismo, Parafilia Frotteurismo, TP Frotteurismo, 

Parafilia Sadismo, TP Fetichismo, pelo menos uma Parafilia e pelo menos um 

TP (Tabelas 9 a 18). 
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Tabela 9 - Associação entre Trasntorno obsessivo-compulsivo (TOC) e Parafilia 
Voyeurismo. Dentre as 17 alunas com parafilia voyerismo, seis 
apresentavam TOC (p=0,013). 

 

 

TOC 
Total valor p 

Não Sim 

Parafilia 

voyeurismo 

Não 
N 147 18 165 

0,013 

% em TOC 93,0% 75,0% 90,7% 

Sim 
N 11 6 17 

% em TOC 7,0% 25,0% 9,3% 

Total 
N 158 24 182 

% em TOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Teste exato de Fisher. 

 

 

 

 

 

Tabela 10 - Associação entre Trasntorno obsessivo-compulsivo (TOC) e Transtorno 
parafílico (TP) Voyeurista. Dentre as 13 alunas com TP voyeurista, cinco 
apresentavam TOC (p=0,016). 

 

  
TOC 

Total valor p 
Não Sim 

TP voyeurista 

Não 
N 150 19 169 

0,016 

% em TOC 94,9% 79,2% 92,9% 

Sim 
N 8 5 13 

% em TOC 5,1% 20,8% 7,1% 

Total 
N 158 24 182 

% em TOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Teste exato de Fisher. 
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Tabela 11 - Associação entre Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e Parafilia 
Exibicionismo. Dentre as sete alunas com Parafilia Exibicionismo, três 
apresentavam TOC (p=0,05). 

 

  
TOC 

Total valor p 
Não Sim 

Parafilia 

exibicionismo 

Não 
N 153 21 174 

0,05 

% em TOC 97,5% 87,5% 96,1% 

Sim 
N 4 3 7 

% em TOC 2,5% 12,5% 3,9% 

Total 
N 157 24 181 

% em TOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Teste exato de Fisher. 

 

 

 

 

 
Tabela 12 - Associação Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e TP Exibicionista. 

Dentre as cinco alunas com TP Exibicionista, três apresentavam TOC 
(p=0,017) 

 

  
TOC 

Total valor p 
Não Sim 

TP exibicionista 

Não 
N 157 21 178 

0,017 

% em TOC 98,7% 87,5% 97,3% 

Sim 
N 2 3 5 

% em TOC 1,3% 12,5% 2,7% 

Total 
N 159 24 183 

% em TOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Teste exato de Fisher. 
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Tabela 13 - Associação entre Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e Parafilia 
Frotteurismo. Dentre as 12 alunas com Parafilia Frotteurismo, cinco 
apresentavam TOC (p=0,011) 

 

  
TOC 

Total valor p 
Não Sim 

Parafilia 

frotteurismo 

Não 
N 152 19 171 

0,011 

% em TOC 95,6% 79,2% 93,4% 

Sim 
N 7 5 12 

% em TOC 4,4% 20,8% 6,6% 

Total 
N 159 24 183 

% em TOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Teste exato de Fisher. 

 

 

 

 

 
Tabela 14 - Associação entre Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e TP 

Frotteurista. Dentre as sete alunas com TP frotteurista, quatro 
apresentavam TOC (p=0,006) 

 

 

TOC 
Total valor p 

Não Sim 

TP frotteurista 

Não 
n 156 20 176 

0,006 

% em TOC 98,1% 83,3% 96,2% 

Sim 
n 3 4 7 

% em TOC 1,9% 16,7% 3,8% 

Total 
n 159 24 183 

% em TOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Teste exato de Fisher. 
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Tabela 15 - Associação entre Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e Parafilia 
Sadismo. Dentre as três alunas com Parafilia sadismo, duas 
apresentavam TOC (p=0,046) 

 

  
TOC 

Total valor p 
Não Sim 

Parafilia sadismo 

Não 
n 157 22 179 

0,046 

% em TOC 99,4% 91,7% 98,4% 

Sim 
n 1 2 3 

% em TOC 0,6% 8,3% 1,6% 

Total 
n 158 24 182 

% em TOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Teste exato de Fisher. 

 

 

 

 

Tabela 16 - Associação entre Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e TP Fetichista. 
Dentre as três alunas com TP Fetichista, duas apresentavam TOC 
(p=0,046) 

 

  
TOC 

Total valor p 
Não Sim 

TP fetichista 

Não 
n 158 22 180 

0,046 

% em TOC 99,4% 91,7% 98,4% 

Sim 
n 1 2 3 

% em TOC 0,6% 8,3% 1,6% 

Total 
n 159 24 183 

% em TOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Teste exato de Fisher. 
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Tabela 17 - Associação entre Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e pelo menos 
uma Parafilia. Dentre as 46 alunas com pelo menos uma Parafilia, 13 
apresentavam TOC (p=0,002) 

 

  
TOC 

Total valor p 
Não Sim 

Pelo menos 
uma parafilia 

Não 
n 124 11 135 

0,002 

% em TOC 79,0% 45,8% 74,6% 

Sim 
n 33 13 46 

% em TOC 21,0% 54,2% 25,4% 

Total 
n 157 24 181 

% em TOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Qui-quadrado com correção de continuidade. 

 

 

 

 

Tabela 18 - Associação entre Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e pelo menos 
um Transtorno parafílico (TP). Dentre as 26 alunas com pelo menos um 
TP, nove apresentavam TOC (p=0,002) 

 

  
TOC 

Total valor p 
Não Sim 

Pelo menos um TP 

Não 
n 140 15 155 

0,002 

% em TOC 89,2% 62,5% 85,6% 

Sim 
n 17 9 26 

% em TOC 10,8% 37,5% 14,4% 

Total 
n 157 24 181 

% em TOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Teste exato de Fisher. 

 

 

A variável TOC subclínico obteve p≤0,05, quando associada às 

seguintes variáveis: Fantasia Exibicionismo, Fantasia Fetichismo, Parafilia 

Fetichismo, pelo menos uma Fantasia Parafílica (Tabelas 19 a 22). 
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Tabela 19 - Associação entre Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) subclínico e 
fantasia Exibicionismo. Dentre as 30 alunas com fantasia Exibicionismo, 
13 apresentavam TOC subclínico (p=0,012) 

 

  
TOC subclínico 

Total valor p 
Não Sim 

Fantasia 
exibicionismo 

Não 

N 117 29 146 

0,012 

% em TOC subclínico 87,3% 69,0% 83,0% 

Sim 

N 17 13 30 

% em TOC subclínico 12,7% 31,0% 17,0% 

Total 

N 134 42 176 

% em TOC subclínico 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Teste exato de Fisher. 

 

 

 

 

 
Tabela 20 - Associação entre Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) subclínico e 

fantasia Fetichismo. Dentre as 47 alunas com fantasia Fetichismo, 18 
apresentavam TOC subclínico (p=0,026) 

 

  
TOC subclínico 

Total valor p 
Não Sim 

Fantasia 
fetichismo 

Não 

n 105 27 132 

0,026 

% em TOC subclínico 78,4% 60,0% 73,7% 

Sim 

n 29 18 47 

% em TOC subclínico 21,6% 40,0% 26,3% 

Total 

n 134 45 179 

% em TOC subclínico 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Qui-quadrado com correção de continuidade. 
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Tabela 21 - Associação entre Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) subclínico e 
Parafilia Fetichismo. Dentre as 16 alunas com Parafilia Fetichismo, oito 
apresentavam TOC subclínico (p=0,03) 

 

  
TOC subclínico 

Total valor p 
Não Sim 

Parafilia fetichismo 

Não 

n 126 37 163 

0,03 

% em TOC subclínico 94,0% 82,2% 91,1% 

Sim 

n 8 8 16 

% em TOC subclínico 6,0% 17,8% 8,9% 

Total 

n 134 45 179 

% em TOC subclínico 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Teste exato de Fisher. 

 

 

 

 

Tabela 22 - Associação entre Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) subclínico e 
presença de pelo menos uma fantasia Parafílica. Dentre as 94 alunas 
com pelo menos uma fantasia Parafílica, 32 apresentavam TOC 
subclínico (p=0,005) 

 

  
TOC subclínico 

Total valor p 
Não Sim 

Pelo menos uma 

fantasia parafílica 

Não 

n 70 12 82 

0,005 

% em TOC subclínico 53,0% 27,3% 46,6% 

Sim 

n 62 32 94 

% em TOC subclínico 47,0% 72,7% 53,4% 

Total 

n 132 44 176 

% em TOC subclínico 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Qui-quadrado com correção de continuidade. 

 

 

A variável TPOC obteve p≤0,05, quando associada às seguintes 

variáveis: Fantasia Voyeurismo, Parafilia Exibicionismo, TP Exibicionismo, TP 
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Masoquismo, Fantasia Fetichismo, Parafilia Fetichismo, TP Fetichismo, pelo 

menos uma Fantasia Parafílica, pelo menos uma Parafilia e pelo menos um TP 

(Tabelas 23 a 32).  

 

 

Tabela 23 - Associação entre Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva 
(TPOC) e fantasia Voyeurismo. Dentre as 54 alunas com fantasia 
Voyeurismo, 19 apresentavam TPOC (p=0,018) 

 

  
TPOC 

Total valor p 
Não Sim 

Fantasia voyeurismo 

Não 
N 103 22 125 

0,018 

% em TPOC 74,6% 53,7% 69,8% 

Sim 
N 35 19 54 

% em TPOC 25,4% 46,3% 30,2% 

Total 
N 138 41 179 

% em TPOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Qui-quadrado com correção de continuidade. 

 

 

 

 

Tabela 24 - Associação entre Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva 
(TPOC) e Parafilia Exibicionismo. Dentre as sete alunas com Parafilia 
Exibicionismo, seis apresentavam TPOC (p=0,001) 

 

  
TPOC 

Total valor p 
Não Sim 

Parafilia 

exibicionismo 

Não 
N 145 36 181 

0,001 

% em TPOC 99,3% 85,7% 96,3% 

Sim 
N 1 6 7 

% em TPOC 0,7% 14,3% 3,7% 

Total 
N 146 42 188 

% em TPOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Qui-quadrado com correção de continuidade. 
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Tabela 25 - Associação entre Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva 
(TPOC) e Transtorno parafílico (TP) Exibicionista. Dentre as cinco 
alunas com TP Exibicionista, quatro apresentavam TPOC (p=0,01) 

 

  
TPOC 

Total valor p 
Não Sim 

TP exibicionista 

Não 
N 146 39 185 

0,01 

% em TPOC 99,3% 90,7% 97,4% 

Sim 
N 1 4 5 

% em TPOC 0,7% 9,3% 2,6% 

Total 
N 147 43 190 

% em TPOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Teste exato de Fisher. 

 

 

 

 

 

Tabela 26 - Associação entre Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva 
(TPOC) e Transtorno parafílico (TP) do Masoquismo Sexual. Dentre as 
sete alunas com TP do Masoquismo Sexual, quatro apresentavam 
TPOC (p=0,045) 

 

  
TPOC 

Total valor p 
Não Sim 

TP do 

masoquismo 

sexual 

Não 
n 144 38 182 

0,045 

% em TPOC 98,0% 90,5% 96,3% 

Sim 
n 3 4 7 

% em TPOC 2,0% 9,5% 3,7% 

Total 
n 147 42 189 

% em TPOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Teste exato de Fisher. 
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Tabela 27 - Associação entre Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva 
(TPOC) e fantasia Fetichismo. Dentre as 48 alunas com fantasia 
Fetichismo, 17 apresentavam TPOC (p=0,026) 

 

 
TPOC 

Total valor p 

 
Não Sim 

Fantasia fetichismo 

Não 
n 115 26 141 

0,026 

% em TPOC 78,8% 60,5% 74,6% 

Sim 
n 31 17 48 

% em TPOC 21,2% 39,5% 25,4% 

Total 
n 146 43 189 

% em TPOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Qui-quadrado com correção de continuidade. 

 

 

 

 

 
Tabela 28 - Associação entre Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva 

(TPOC) e Parafilia Fetichismo. Dentre as 16 alunas com Parafilia 
Fetichismo, nove apresentavam TPOC (p=0,002) 

 

  
TPOC 

Total valor p 
Não Sim 

Parafilia fetichismo 

Não 
n 139 34 173 

0,002 

% em TPOC 95,2% 79,1% 91,5% 

Sim 
n 7 9 16 

% em TPOC 4,8% 20,9% 8,5% 

Total 
n 146 43 189 

% em TPOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Teste exato de Fisher. 
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Tabela 29 - Associação entre Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva 
(TPOC) e Transtorno parafílico (TP) Fetichista. Dentre as três alunas 
com TP Fetichista, três apresentavam TPOC (p=0,011) 

 

  
TPOC 

Total 
valor 

p Não Sim 

TP fetichista 

Não 
n 147 40 187 

0,011 

% em TPOC 100,0% 93,0% 98,4% 

Sim 
n 0 3 3 

% em TPOC 0.0% 7,0% 1,6% 

Total 
n 147 43 190 

% em TPOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Teste exato de Fisher. 

 

 

 

 

Tabela 30 - Associação entre Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva 
(TPOC) e pelo menos uma fantasia Parafílica. Dentre as 99 alunas com 
pelo menos uma fantasia Parafílica, 31 apresentavam TPOC (p=0,005) 

 

  
TPOC 

Total valor p 
Não Sim 

Pelo menos uma 
fantasia parafílica 

Não 
n 75 12 87 

0,005 

% em TPOC 52,4% 27,9% 46,8% 

Sim 
n 68 31 99 

% em TPOC 47,6% 72,1% 53,2% 

Total 
n 143 43 186 

% em TPOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Qui-quadrado com correção de continuidade. 
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Tabela 31 - Associação entre Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva 
(TPOC) e pelo menos uma Parafilia. Dentre as 46 alunas com pelo 
menos uma parafilia, 19 apresentavam TPOC (p=0,001) 

 

  
TPOC 

Total valor p 
Não Sim 

Pelo menos 
uma parafilia 

Não 
n 118 24 142 

0,001 

% em TPOC 81,4% 55,8% 75,5% 

Sim 
n 27 19 46 

% em TPOC 18,6% 44,2% 24,5% 

Total 
n 145 43 188 

% em TPOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Qui-quadrado com correção de continuidade. 

 

 

 

 
Tabela 32 - Associação entre Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva 

(TPOC) e pelo menos um Transtorno parafílico (TP). Dentre as 26 
alunas com pelo menos um TP, 12 apresentavam TPOC (p=0,004) 

 

  
TPOC 

Total valor p 
Não Sim 

Pelo menos um TP 

Não 
n 132 30 162 

0,004 

% em TPOC 90,4% 71,4% 86,2% 

Sim 
n 14 12 26 

% em TPOC 9,6% 28,6% 13,8% 

Total 
n 146 42 188 

% em TPOC 100,0% 100,0% 100,0% 

Teste utilizado: Qui-quadrado com correção de continuidade. 

 

 

6.4 Modelo de regressão logística 

 

Com o objetivo de identificar os possíveis fatores (covariáveis) que 

influenciam no desfecho TOC, TPOC e TOC subclínico, um modelo de 

regressão logística múltipla foi ajustado para cada variável de interesse 

(fantasias parafílicas, Parafilias e TP).  

1) Em relação às fantasias Parafílicas: 
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a) Nenhuma delas foi suficiente para explicar o TOC. 

b) Apenas a variável fantasia Voyeurismo foi significativa para 

explicar o TPOC (Tabela 33).  

 

A presença da fantasia Voyeurismo aumentou em aproximadamente 

duas vezes (OR=2,154) a chance de a aluna apresentar TPOC, no entanto é 

importante mencionar que o valor p é 0,05. 

 

 

Tabela 33 - Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão logística ajustado 
aos dados: fantasia Voyeurismo aumentou o Transtorno de 
personalidade obsessivo-compulsiva (TPOC) 

 

Variável Estimativa Erro Padrão valor p Odds ratio (OR) 
IC (95%) para OR 

Inferior Superior 

Fantasia 
voyeurismo (Sim) 

0,767 0,392 0,050 2,154 1,000 4,644 

Constante -1,664 0,259 <0,001 0,189     

 

 

c) Apenas a variável fantasia Exibicionismo foi significativa para 

explicar o TOC subclínico (Tabela 34). 

 

A presença da fantasia Exibicionismo aumentou em aproximadamente 

3,3 vezes (OR = 3,296) a chance de a aluna apresentar TOC subclínico em 

relação à ausência dessa fantasia.  
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Tabela 34 - Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão logística ajustado 
aos dados: Fantasia Exibicionismo aumentou o Transtorno obsessivo-
compulsivo (TOC) subclínico 

 

Variável Estimativa Erro Padrão valor p Odds ratio (OR) 
IC (95%) para OR 

Inferior Superior 

Fantasia 
exibicionismo 

(Sim) 

1,193 0,442 0,007 3,296 1,386 7,837 

Constante -1,682 0,255 <0,001 0,186     

 

 

2) Em relação às Parafilias: 

a) As variáveis “pelo menos uma Parafilia” e Parafilia Sadismo foram 

significativas para explicar o TOC (Tabela 35).  

 

A presença de pelo menos uma parafilia aumentou em praticamente seis 

vezes (OR=6,448) a chance de a aluna ter TOC. Já para a variável parafilia 

sadismo, foi possível observar que a chance aumentou em 54 vezes 

(OR=54,759). No entanto, vale observar que o intervalo de confiança foi 

extremamente amplo. Isso ocorreu devido ao número muito pequeno de alunas 

com sadismo e TOC. 

 

 

Tabela 35 - Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão logística ajustado 
aos dados: Parafilia Sadismo e pelo menos uma Parafilia aumentaram o 
Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) 

 

Variável Estimativa 
Erro 

Padrão 
valor p 

Odds ratio 
(OR) 

IC (95%) para OR 

Inferior Superior 

Parafilia sadismo (Sim) 4,003 1,761 0,023 54,759 1,734 1729,164 

Pelo menos uma 
parafilia (Sim) 

1,864 0,559 0,001 6,448 2,157 19,274 

Constante -2,725 0,366 <0,001 0,066     
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b) As variáveis Parafilia Exibicionismo e Parafilia Fetichismo foram 

significativas para explicar o TPOC (Tabela 36). 

 

A presença da Parafilia Exibicionismo aumentou em aproximadamente 

15 vezes (OR=15,221) a chance de a aluna apresentar TPOC em relação às 

alunas sem essa parafilia. Além disso, a presença da Parafilia Fetichismo 

aumentou em praticamente quatro vezes (OR=4,097) a chance de a aluna 

apresentar TPOC. 

 

 

Tabela 36 - Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão logística ajustado 
aos dados: Parafilia Exibicionismo e Parafilia Fetichismo aumentaram o 
Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva (TPOC) 

 

Variável Estimativa Erro Padrão valor p 
Odds ratio 

(OR) 

IC (95%) para OR 

Inferior Superior 

Parafilia exibicionismo 
(Sim) 

2,723 1,124 0,015 15,221 1,682 137,759 

Parafilia fetichismo 
(Sim) 

1,410 0,574 0,014 4,097 1,329 12,630 

Constante -1,625 0,223 <0,001 0,197     

 

 

c) Nenhuma Parafilia foi significativa para explicar o TOC subclínico. 

 

3) Em relação aos TP: 

a) A Tabela 37 apresenta as estimativas dos parâmetros do modelo 

de regressão logística múltipla, em que é possível observar que a 

variável independente TP Frotteurista foi significativa para explicar 

a variável TOC.  

 

A presença de TP Frotteurista aumentou em aproximadamente 14 vezes 

(OR=14,109) a chance de TOC. 
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Tabela 37 - Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão logística ajustado 
aos dados: o Transtorno parafílico (TP) Frotteurista aumenta o 
Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) 

 

Variável Estimativa Erro Padrão valor p 
Odds ratio 

(OR) 

IC (95%) para OR 

Inferior Superior 

TP frotteurista 
(Sim) 

2,647 0,837 0,002 14,109 2,734 72,803 

Constante -2,529 0,329 <0,001 0,080     

 

 

b) A Tabela 38 mostra as estimativas dos parâmetros do modelo de 

regressão logística múltipla, em que é possível observar que as 

variáveis independentes TP Exibicionista e TP do Masoquismo 

Sexual foram significativas para explicar a variável TPOC. 

 

Observou-se que a presença de TP Exibicionista aumentou a chance de 

TPOC em quase 11 vezes (OR=10,713). Já a presença de TP do Masoquismo 

Sexual aumentou em aproximadamente 5,4 vezes (OR=5,423) a chance de a 

aluna apresentar TPOC. 

 

 
Tabela 38 - Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão logística ajustado 

aos dados: o Transtorno parafílico (TP) Exibicionista e TP do 
Masoquismo Sexual aumentaram o Transtorno de personalidade 
obsessivo-compulsiva (TPOC) 

 

Variável Estimativa Erro Padrão valor p Odds ratio (OR) 
IC (95%) para OR 

Inferior Superior 

TP exibicionista (Sim) 2,371 1,167 0,042 10,713 1,087 105,549 

TP do Masoquismo 

Sexual (Sim) 
1,691 0,799 0,034 5,423 1,133 25,962 

Constante -1,537 0,213 <0,001 0,215     

 

 

c) Entre as variáveis independentes consideradas (TP), nenhuma foi 

significativa para explicar o TOC subclínico. 
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6.5 Resumo dos resultados 

 

As frequências das Fantasias Parafílicas foram: pelo menos uma 

Parafilia (53,2% com N=99 das 186 respondentes), Voyeurismo (30,2% com 

N=54 das 179 respondentes), Fetichismo (25,4% com N=48 das 189 

respondentes), Frotteurismo (17,6% com N=33 das 188 respondentes), 

Exibicionismo (16,1% com N=30 das186 respondentes), Masoquismo (13,7% 

com N=26 das 190 respondentes), Sadismo (5,8% com N=11 das 189 

respondentes), Pedofilia (1,6% com N=3 das 190 respondentes) e 

Transvestismo (0,5% com N=1 das190 respondentes). As frequências das 

Parafilias foram: pelo menos uma Parafilia (24,5% com N=46 das 188 

respondentes), Voyeurismo (9% com N=17 das 189 respondentes), Fetichismo 

(8,5% com N=16 das 189 respondentes), Frotteurismo (6,3% com N=12 das 

190 respondentes), Masoquismo (6,3% com N=12 das 190 respondentes), 

Exibicionismo (3,7% com N=7 das 188 respondentes), Sadismo (1,6% com 

N=3 das 189 respondentes), Pedofilia (1,1% com N=2 das 190 respondentes) e 

Transvestismo (0,5% com N=1 das190 respondentes). Quanto aos TP, foram 

encontradas as seguintes frequências: pelo menos um TP (13,8% com N=26 

das 188 respondentes), Voyeurista (6,9% com N=13 das 189 respondentes), 

do Masoquismo (3,7% com N=7 das 189 respondentes), Frotteurista (3,7% com 

N=7 das 190 respondentes), Exibicionista (2,6% com N=5 das 190 

respondentes), Fetichista (1,6% com n=3 das 190 respondentes), do Sadismo 

(1,1% com N=2 das 190 respondentes), Pedofilílico (1,1% com N=2 das 190 

respondentes) e Transvestista (0% com N=0 das 190 respondentes).  

Para o TOC, a frequência foi de 13,1% com N=24 das 183 

respondentes, para o TOC subclínico, 25% com N=45 das 180 respondentes e 

para TPOC, 22,6% com N=43 das 190 respondentes.  

Nas tabelas cruzadas, a variável TOC obteve p≤0,05, quando associada 

às seguintes variáveis: Parafilia Voyeurismo, TP Voyeurista, Parafilia 

Exibicionismo, TP Exibicionista, Parafilia Frotteurismo, TP Frotteurista, Parafilia 

Sadismo, TP Fetichista, pelo menos uma Parafilia e pelo menos um TP. 
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A variável TOC subclínico obteve p≤0,05, quando associada às 

seguintes variáveis: Fantasia Exibicionismo, Fantasia Fetichismo, Parafilia 

Fetichismo, pelo menos uma Fantasia Parafílica.  

A variável TPOC obteve p≤0,05, quando associada às seguintes 

variáveis: Fantasia Voyeurismo, Parafilia Exibicionismo, TP Exibicionismo, 

Parafilia Masoquismo, Fantasia Fetichismo, Parafilia Fetichismo, TP 

Fetichismo, pelo menos uma Fantasia Parafílica, pelo menos uma Parafilia e 

pelo menos um TP.  

O modelo de regressão logística mostrou, em relação às Fantasias 

Parafílicas, que nenhuma delas foi suficiente para explicar o TOC. Apenas a 

variável Fantasia Voyeurismo foi significativa para explicar o TPOC (OR=2,154, 

p=0,05). A variável Fantasia Exibicionismo foi a única significativa para explicar 

o TOC subclínico (OR=3,296). Em relação às Parafilias, as variáveis que 

explicaram o TOC foram: pelo menos uma Parafilia (OR=6,448) e Parafilia 

Sadismo (OR=54,759, porém com IC muito amplo). As Parafilias que 

explicaram o TPOC foram: Parafilia Exibicionismo (OR=15,221) e Parafilia 

Fetichismo (OR=4,097). Nenhuma Parafilia foi significativa para explicar o TOC 

subclínico. O TP que aumentou o risco de TOC foi o Frotteurista (OR=14,109). 

Os TP que elevaram o risco para TPOC foram: TP Exibicionista (OR=10,713) e 

TP Masoquismo Sexual (OR=5,423). Nenhum TP explicou o TOC subclínico. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Discussão 
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7.1 Amostra 

 

Segundo Oliveira Júnior e Abdo (2010), os comportamentos sexuais não 

convencionais (que incluem as Parafilias) são mais frequentes em classes 

sociais mais baixas. Um estudo comparativo poderia ter sido realizado caso a 

amostra das internas da Penitenciária tivesse sido liberada. 

As pesquisas sobre TP são realizadas, em grande parte, em populações 

de agressores sexuais ou populações clínicas, compostas, em sua maioria, por 

homens (Bradford et al., 1992; Jakubczyk et al., 2017; Lehne; Money, 2003; 

Wéry et al., 2016). Estudos na população geral também têm sido realizados 

(Holvet et al., 2017; Joyal, 2015; Joyal; Carpentier, 2017, Oliveira Júnior; Abdo, 

2010). Porém, esta divisão mais objetiva entre fantasias, Parafilias e TP, de 

acordo com critérios do DSM-5 (APA, 2013), não foi encontrada na literatura. 

Em relação às diferenças entre os sexos, há relatos de que o 

sadomasoquismo, por exemplo, ocorreria na proporção de vinte homens para 

cada mulher (Kafka; Prentky, 1992). Oliveira Júnior e Abdo (2010) observaram 

que mais homens (52,3%) que mulheres (30,4%) (p<0,001) apresentam 

comportamento sexual não convencional. Wéri et al. (2016) pesquisaram uma 

população de adictos sexuais e afirmaram que a questão do porquê as TP são 

mais prevalentes em homens não é clara. Dawson et al. (2016) encontraram 

diferença significativa entre os sexos, com homens relatando significativamente 

menos repulsa (ou mais excitação) para a maioria dos atos parafílicos que as 

mulheres. Para Fehlow (1975), a tradicional inibição moral, passividade e 

intensa falta de agressividade no comportamento sexual feminino em conjunto 

com uma ligação mais forte entre erotismo e sexualidade do que com os 

homens, são consideradas as principais causas para a baixa “delinquência 

sexual” feminina. Rabinerson et al. (2011) observaram maior prevalência de 

Hipoxifilia sexual nos homens do que nas mulheres. De acordo com Chow e 

Choy (2002), a Pedofilia em mulheres é pouco pesquisada. Segundo Rowan et 

al. (1990), em uma amostra de aproximadamente 600 casos de molestadores 

de crianças, em apenas nove a autoria foi feminina. Holvoet et al. (2017) 

estudaram uma amostra da população geral belga e encontraram BDSM e 
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interesses fetichistas significativamente maiores em homens do que em 

mulheres. 

Entretanto, é possível que esses dados de prevalência de TP em 

mulheres estejam subestimados (Joyal; Carpentier, 2017; Raphiling, 1989). A 

hipótese de que os TP sejam menos frequentes em mulheres se deve a estas 

realizarem seus impulsos pré-genitais de maneira sublimada, o que acontece, 

por exemplo, quando uma babá limpa as partes íntimas de um bebê. Assim, 

teriam menos probabilidade de exteriorizar sua sexualidade parafílica (Abdo, 

2012; Gillespie, 1956). Segundo Raphling (1989), o Fetichismo em mulheres 

pode ser subnotificado e ser mais prevalente do que se acreditava 

previamente. Numa pesquisa de Breslow et al. (1985) sobre a subcultura 

sadomasoquista, dos 182 indivíduos que responderam, 130 eram homens e 52 

mulheres, indicando significativa presença feminina nessa subcultura. Joyal e 

Carpentier (2017) avaliaram 1.040 homens e mulheres adultos da população 

geral e curiosamente níveis de interesse em fetichismo e masoquismo não 

foram significativamente diferentes entre homens e mulheres.  

O presente estudo encontrou frequência significativa de fantasias 

parafílicas (53,2%), Parafilias (24,5%) e TP (13,8%) em mulheres de bom nível 

sociodemográfico de uma população não clínica. Por outro lado, nos estudos 

acima citados, anteriores ao DSM-5, não foi realizada a divisão entre fantasias, 

Parafilias e TP, como ocorreu neste estudo. 

 

7.2. Frequências de fantasias parafílicas, Parafilias e TP 

 

7.2.1 Frequências de fantasias parafílicas, Parafilias e TP (geral) 

 

O DSM-5 preconiza que as prevalências de Parafilias e TP são pouco 

conhecidas, baseadas em estimativas (APA, 2013). A dificuldade metodológica 

de avaliar tais quadros decorre do fato de que os indivíduos têm dificuldades 

em expor sua intimidade, inclusive porque alguns desses quadros podem 

configurar atos criminosos (Sharma, 2003). 
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Para o presente estudo foram utilizados questionários elaborados 

segundo os critérios do DSM-5 (APA, 2013) para Parafilias e TP (Fisher et al., 

2015). A versão traduzida para o português (APA, 2014) foi adaptada para uma 

linguagem mais simples, para que fossem mais facilmente compreendidos 

pelas participantes. Tais questionários foram utilizados devido ao fato de que 

não existem escalas com tais características validadas para o português.  

Indivíduos parafílicos com comportamentos exibicionistas, frotteuristas, 

voyeuristas e pedofílicos são considerados portadores de TP porque, por 

definição, os impulsos são realizados com quem não consentiu ou não tem 

capacidade de consentir. Diferentemente do que ocorre, por exemplo, com o 

sadismo, que pode ser praticado com indivíduo que consentiu (APA, 2013). O 

“critério A” do Transtorno Pedofílico (por exemplo) afirma: “Por um período de 

pelo menos seis meses, fantasias sexualmente excitantes, impulsos sexuais ou 

comportamentos intensos e recorrentes envolvendo atividade sexual com 

criança ou crianças pré-púberes (em geral 13 anos, ou menos)” (APA, 2014 p. 

698). Assim, a palavra “comportamento” deste “critério A” poderia ter sido 

suprimida nos quadros de exibicionistas, frotteuristas, voyeuristas e pedofílicos, 

já que estes comportamentos são sempre TP. 

Por outro lado, caso o indivíduo apresente por um período de pelo 

menos seis meses, fantasias sexualmente excitantes e impulsos sexuais 

intensos e recorrentes envolvendo atividade sexual com criança ou crianças 

pré-púberes (em geral 13 anos ou menos), ele preenche o “critério A”, mesmo 

não tendo realizado o comportamento. Para preencher os critérios para 

Transtorno Pedofílico, ele precisa ter realizado o comportamento ou apresentar 

sofrimento ou dificuldades interpessoais, caso contrário não é TP, segundo o 

DSM-5 (APA, 2013).  

Uma questão polêmica é a do indivíduo pedófilo que assiste a filmes 

com a presença crianças participando de atividades sexuais. Na verdade, não 

é um comportamento com pessoas ao vivo. Porém, o produtor do filme, que 

pode nem ser pedófilo, só vai obter lucro e produzir este material se um 

pedófilo for seu consumidor. Isto já justifica a proibição do armazenamento de 

tais filmes. Como se trata de um ato ilegal, o indivíduo que o pratica pode se 
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enquadrar na segunda parte do “critério B” do DSM-5, ou seja, “os impulsos ou 

as fantasias sexuais causam sofrimento intenso ou dificuldades interpessoais” 

(APA, 2014, p. 698). Portanto, este indivíduo é considerado portador de TP 

pedofílico. 

Segundo o CID-11, em elaboração, para que se configure um TP o 

indivíduo tem que realizar o impulso com quem não consente ou não é capaz 

de consentir e/ou as fantasias ou impulsos causarem sofrimento (não 

simplesmente uma consequência de rejeição ou medo de rejeição por outros) 

e/ou a natureza do comportamento parafílico, mesmo que consensual, envolver 

um significativo risco de injúria ou morte (por ex.: Asfixiofilia) (Giami, 2015).  

Neste estudo, dividiram-se as fantasias parafílicas de parafilias e TP, 

segundo critérios do DSM-5. Verificaram-se, nesta pesquisa, duas alunas 

(1,1%) que preenchiam os critérios do DSM-5 para fantasia pedofílica, parafila 

e TP e uma aluna (0,5%) que preenchia apenas o critério de fantasia pedofílica. 

Assim, as duas alunas que apresentaram parafilia pedofílica preenchiam os 

critérios para TP. Dessa maneira, indivíduos que apresentam fantasias 

pedofílicas intensas e recorrentes têm grande probabilidade de apresentarem 

algum tipo de sofrimento, pois a pedofilia é abominada pela sociedade. 

Portanto, como ocorreu nesta amostra, é muito provável que um parafílico 

pedófilico tenha também a correspondente TP.  

Ahlers et al. (2011) analisaram a história sexual de 367 homens entre 40 

e 79 anos de uma comunidade, por meio de questionários autorrespondidos, 

observando que a porcentagem que relatou pelo menos um padrão de 

excitação sexual associado à parafilia (PESAP) foi de 62,4%, mas em apenas 

1,7% dos casos, o PESAP causou sofrimento. Joyal (2015) recrutou uma 

amostra da população geral via internet e notou que 57% preenchiam os 

critérios do DSM-5 para parafilia, não confundindo com TP. Joyal e Carpentier 

(2017) afirmaram que aproximadamente metade de uma amostra da população 

geral (recrutada via internet e telefone) mostrou interesse em pelo menos uma 

categoria de parafilia, e aproximadamente um terço tinha tido experiência com 

tais práticas, pelo menos uma vez. Wéry et al. (2016) estudaram uma 

população de adictos sexuais, em que 60,6% apresentavam pelo menos uma 
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parafilia. Templeman e Stinnett (1991), avaliando uma população de 60 

homens estudantes, verificaram que aproximadamente 65% estiveram 

engajados em alguma forma de “má conduta” sexual no passado, indo desde 

contatos sexuais com crianças e sexo coercitivo com mulheres até Voyeurismo 

e Frottage. Sugeriu, então, que homens jovens são facilmente excitados por 

uma variedade de estímulos e procuram, também, uma variedade de 

experiências sexuais, algumas das quais são punidas pela lei. Clemente et al. 

(2017) encontraram uma prevalência de 47% de 

pensamentos/comportamentos parafílicos (incluindo TP) numa população de 

134 dependentes químicos, sendo 23,9% mulheres. Em uma revisão 

sistemática, Critelli e Bivona (2008) observaram que entre 31% e 57% das 

mulheres têm fantasias nas quais elas são forçadas a fazer sexo contra 

vontade e em 9-17% delas estas são as fantasias mais frequentes ou mesmo a 

fantasia favorita. Eles afirmaram que dentre possíveis explicações para isso 

está o masoquismo. Portanto, os autores acima encontraram 50% ou mais de 

padrões de excitação sexual parafílicos. Esses valores são condizentes com os 

achados do presente estudo de “pelo menos uma fantasia parafílica”, ou seja, 

53,2%.  

Marsh et al. (2010) constataram numa amostra de 120 pacientes 

psiquiátricos internados, 13,4% com sintomas consistentes com pelo menos 

uma parafilia (de acordo com o DSM-4) ao longo da vida, sendo que as 

parafilias mais comuns foram: Voyeurismo (8%), Exibicionismo (5,4%) e 

Masoquismo Sexual (2,7%).  

Oliveira Júnior e Abdo (2010) observaram que o comportamento 

fetichista (13,4%) e voyeurista (13,0%) foram os mais frequentes. Joyal e 

Carpentier (2017) avaliaram 1.040 homens e mulheres adultos da população 

geral e curiosamente os níveis de interesse em fetichismo e masoquismo não 

foram significativamente diferentes entre homens e mulheres. Frías et al. 

(2017) afirmam que o Transtorno do Masoquismo Sexual é considerado a mais 

prevalente Parafilia dentre as mulheres. Na presente amostra, 53,2% 

apresentavam pelo menos uma fantasia parafílica, 24,5 % pelo menos uma 

Parafilia e 13,8% pelo menos um TP. As fantasias mais frequentes foram 
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Voyeurismo (30,2%) e Fetichismo (25,4%). As Parafilias mais encontradas 

foram também Voyeurismo (9%) e Fetichismo (8,5%). Em relação aos TP, as 

frequências maiores foram: Voyeurista (6,9%), do Masoquismo (3,7%) e 

Frotteurista (3,7%). 

Semelhante ao estudo de Frias et al. (2017), o TP do masoquismo 

também foi bem frequente, ficando atrás apenas do TP Voyeurista. A Parafilia 

Masoquismo (6,3%) foi mais recorrente que a Parafilia Exibicionismo (3,7%), ao 

contrário do que ocorreu com as respectivas fantasias (13,7% para 

Masoquismo e 16,1% para Exibicionismo). Isto sugere que as fantasias 

exibicionistas são muito comuns, mas não de forma tão intensa e persistente 

por pelo menos seis meses. Porém, no caso das fantasias masoquistas, é mais 

habitual que sejam intensas e persistentes por pelo menos seis meses. A 

fantasia Fetichismo foi bem presente (25,4%), mas seu TP foi raro (1,6%), o 

que sugere que ter fantasias fetichistas não leva comumentemente ao 

sofrimento. Por outro lado, a Pedofilia e o Transvestismo foram escassos, tanto 

nas fantasias como nas Parafilias e nos TP. 

A comparação entre os resultados desta pesquisa com os dados da 

literatura ficou em parte prejudicada, pois os estudos mais antigos não faziam 

divisão entre fantasia, Parafilia e TP, segundo os critérios do DSM-5.  

 

7.2.2 Frequências de fantasias parafílicas, Parafilias e TP (BDSM) 

 

A prevalência do Sadismo Sexual é desconhecida (Fedoroff, 2008). 

Krueger (2010a) afirma que a prevalência de sadismo varia entre 2 e 30%. O 

estudo de Richters et al. (2008) mostrou que 1,8% das pessoas sexualmente 

ativas (2,2% de homens, 1,2% de mulheres) afirmaram que se envolveram em 

BDSM no último ano, sendo que a frequência maior foi em gays, homens 

bissexuais, lésbicas e mulheres bissexuais. Em 2005, uma pesquisa com 

317.000 pessoas em 41 países demonstrou que 20% delas usaram máscara, 

vendas nos olhos ou outros acessórios de bondage: 5% se consideravam 

sadomasoquistas, 19% usaram spanking na atividade sexual, 22% relataram 

uso de vendas nos olhos ou algemas no ato sexual (Dean, 2015). Segundo 
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Levitt et al. (1994), em relação à prevalência e a alguns atributos das mulheres 

nesta subcultura, elas tendem mais frequentemente ao papel de submissão. 

Holvoet et al. (2017) analisaram uma amostra da população geral belga e 

encontraram alto interesse nas atividades relacionadas ao BDSM, sendo que 

46,8% da amostra total já haviam realizado pelo menos uma atividade 

relacionada ao quadro e 22% adicionais indicaram ter tido fantasias sobre isso. 

Curiosamente, 12,5% da população total indicou a realização de pelo menos 

uma atividade relacionada a esta parafilia de maneira regular. Quando 

perguntado se eles se viram interessados em BDSM, 26% declararam que este 

era o caso e 7,6% se autoidentificaram como praticantes. Os interesses em 

atividades dominantes e submissas foram comparáveis e, notavelmente, foram 

altamente correlacionados. O sadomasoquismo foi significativamente maior em 

homens do que em mulheres. O grupo mais velho (48-65 anos de idade) 

apresentou escores significativamente menores em comparação com seus 

pares mais jovens.  

O DSM-5 sugere as seguintes estimativas de prevelência: Transtorno do 

Masoquismo Sexual (2,2% dos homens e 1,3% das mulheres referiram ter 

praticado BDMS nos últimos 12 meses na Austrália), Transtorno do Sadismo 

Sexual (2 a 30%, dependendo dos critérios diagnósticos).  

Na presente amostra, a frequência da fantasia sadismo foi de 5,8% e da 

fantasia masoquismo de 13,7%. A Parafilia sadismo foi de 1,3% e a 

masoquismo de 6,3%. Quanto ao TP do sadismo foi de 1,1% e o do 

masoquismo de 3,7%. Assim, o masoquismo foi mais frequente que o sadismo 

nas três intensidades, o que está de acordo com Levitt et al. (1994) na 

população feminina. Algumas pesquisas citadas acima mostram frequências 

bem mais altas, pelo menos no que se refere a fantasias. Tais pesquisas 

utilizaram amostras via internet (Dean, 2015; Holvoet et al., 2017) e não com a 

presença das respondentes como a presente pesquisa. Tal fato pode explicar a 

menor frequência observada neste estudo. 
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7.2.3 Frequências de fantasias parafílicas, Parafilias e TP (pedofilia) 

 

Uma pesquisa online revelou que, dentre os homens, 6% indicaram 

alguma probabilidade de fazer sexo com uma criança se tivessem a garantia de 

que eles não seriam pegos ou punidos, o que ocorre com 2% das mulheres. 

Nove por cento dos homens e 3% das mulheres sinalizaram alguma 

possibilidade de assistirem pornografia infantil na internet. Em geral, 

aproximadamente 10% dos homens e 4% das mulheres relataram alguma 

possibilidade de fazerem sexo com crianças ou de assistirem pornografia 

infantil (Wurtele et al., 2014). Numa pesquisa britânica, 10% dos respondentes 

relataram que haviam sido sexualmente abusados antes da idade de 16 anos, 

sendo 12% de mulheres e 8% de homens. Estima-se que há mais de 4,5 

milhões de adultos na Grã-Bretanha que foram abusados quando criança 

(Baker; Duncan, 1985). Numa pesquisa com 930 mulheres adultas, 38% 

relataram pelo menos uma experiência de ser abusada sexualmente antes de 

18 anos de idade e 28% relataram pelo menos uma experiência assim antes 

dos 14 anos (Russell, 1983). Segundo Xu et al. (2017), a prevalência de ser 

abusado sexualmente na infância é alta dentre os homens orientais, que fazem 

sexo com homens, sendo que 36,2% foram abusados sem contato (como 

convites sexuais e exibicionismo) e 29,8% com contato genital ou intercurso. 

Segundo Ahlers et al. (2011), o PESAP pedofílico nas fantasias e no 

comportamento sexual na vida real foi relatado por 9,5% e 3,8% dos 

participantes, respectivamente. 

O DSM-5 estima que o Transtorno Pedofílico ocorra em 3 a 5% dos 

homens, sendo que nas mulheres a prevalência é bem menor, não 

especificando quanto (APA, 2013). 

Neste estudo, as frequências foram: fantasia (1,6%), Parafilia Pedofilia 

(1,1%) e TP (1,1%). É importante notar que as frequências de Parafilia e TP 

foram as mesmas, indicando que quem apresenta Parafilia Pedofilia tem boa 

possibilidade de ter sofrimento ou dificuldades interpessoais, segundo o 

“critério B” do DSM-5. Ou seja, quem tem fantasias pedófilas intensas e 

persistentes por pelo menos seis meses (“Critério A”) tem boa possibilidade de 
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ter ao menos sofrimento ou dificuldades interpessoais (“Critério B”) por conta 

disso; o que justifica o diagnóstico de TP. Por outro lado, as frequências de 

fantasia pedofilia, Parafilia pedofilia e TP pedofílico foram baixas comparadas 

com alguns estudos, já citados. Como os quadros pedofílicos podem ser 

considerados crimes, a aplicação de questionários presenciais poderia inibir a 

fidedignidade das respostas. Outra hipótese seria que esses quadros são 

mesmo mais raros em mulheres, pelo menos com essas características 

sociodemográficas. Outra possibilidade, ainda, é o fato de as mulheres 

sublimarem seus impulsos pedofílicos, resultando em menor frequência (Abdo, 

2012; Gillespie, 1956; Raphiling, 1989). 

 

7.2.4 Frequências de fantasias parafílicas, Parafilias e TP (voyeurismo, 
exibicionismo e frotteurismo) 
 

Joyal e Carpentier (2017) afirmam que a prevalência de quadros 

parafílicos na população não clínica permanece desconhecida, sendo que 

Voyeurismo, Frotteurismo, Fetichismo e Masoquismo apresentaram níveis bem 

acima do que poderia ser considerado não usual (15,9%), tanto em homens 

como em mulheres. Johnson et al. (2014), em uma revisão de literatura, 

encontraram 35% de frotteurismo em um estudo e 7,9%, 9,1% e 9,7% em 

outros. Porém, todos com limitações metodológicas. Seto et al. (2014) 

enfatizaram as dificuldades metodológicas para avaliar as Parafilias. Clark et al. 

(2016) avaliaram 459 estudantes do gênero feminino e detectaram altas taxas 

de mulheres vítimas de atos exibicionistas e frotteuristas. Uma ampla pesquisa 

na população geral sueca mostrou que 3,1% dos respondentes relataram pelo 

menos um incidente de ficarem excitados em expor seus genitais para um 

estranho e 7,7% referiram pelo menos um incidente de ficar sexualmente 

excitados por expiar outros fazendo sexo (Långström; Seto, 2006). Segundo 

Greenberg (1998), os estupradores e exibicionistas têm maiores riscos de 

recidiva que outros agressores sexuais. Greenberg et al. (2002) observaram 

que os Exibicionistas que recidivaram em crimes eram mais jovens, com menor 

nível de educação, maior índice de Pedofilia e mais ofensas criminais. Seto et 

al. (2014) enfatizaram as dificuldades metodológicas para avaliar as Parafilias.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seto%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24877702
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Greenberg%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12375491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seto%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24877702
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O DSM-5 sugere as seguintes estimativas de prevalências: Transtorno 

Voyeurista (12% em homens e 4% em mulheres), Transtorno Exibicionista (2 a 

4%, sendo que em mulheres a prevalência é ainda mais incerta, mas estima-se 

ser bem menor que nos homens), Transtorno Frotteurista (10 a 14% dos 

homens adultos). Porém, o próprio DSM-5 sugere que esses dados são apenas 

estimativas (APA, 2013). No presente estudo observou-se: fantasia voyeurismo 

(30,2%), Parafilia voyeurismo (9%), TP voyeurista (6,9%), fantasia 

exibicionismo (16,1%), Parafilia exibicionismo (3,7%), TP exibicionismo (2,6%), 

fantasia frotteurismo (17,6%), Parafilia frotteurismo (6,3%) e TP frotteurista 

(3,7%). 

 

7.2.5 Frequências de fantasias parafílicas, Parafilias e TP (transvestismo) 

 

Segundo o DSM-5, o Transtorno Transvéstico é raro em homens e mais 

raro em mulheres, sendo que menos de 3% dos homens afirmam já terem se 

excitado por vestir roupas femininas (APA, 2013). Uma pesquisa apontou que 

2,8% dos homens e 0,4% das mulheres relataram pelo menos um episódio de 

fetichismo transvéstico. (Långström; Zucker, 2005). Na presente amostra foram 

observados: fantasia transvestismo (0,5%), Parafilia transvestismo (0,5%), TP 

transvéstico (0%). Portanto, é um quadro mais raro, condizente com os autores 

acima. 

 

7.2.6 Frequências de fantasias parafílicas, Parafilias e TP (fetichismo) 

 

Scorolli et al. (2007) realizaram uma pesquisa online sobre fetichismo, 

mostrando que as preferências por partes ou características do corpo e para 

objetos geralmente associados ao corpo foram mais comuns (33 e 30%, 

respectivamente), seguidas de preferências pelo comportamento de outras 

pessoas (18%), comportamento próprio (7%), comportamento social (7%) e 

objetos não relacionados ao corpo (5%). Pés e objetos associados aos pés 

eram os alvos mais comuns das preferências. Segundo os autores, essas 

descobertas fornecem o primeiro grande banco de dados em uma área, em 
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que o conhecimento é particularmente escasso. Oliveira Júnior e Abdo (2010) 

encontraram que o Fetichismo (13,4%), ao lado do Voyeurismo (13%), foram 

as mais frequentes das parafilias. Porém, ainda não havia a separação entre 

parafilias e TP proposta pelo DSM-5. Este, no entanto, nem cita a prevalência 

ou a estimativa de fetichismo. Todavia, afirma que o TP fetichista ocorre quase 

somente em homens nas amostras clínicas (APA, 2013).  

Neste estudo foram encontrados: fantasia fetichismo (25,4%), Parafilia 

fetichismo (8,5%) e TP fetichista (1,6%). O fetichismo foi a segunda fantasia e a 

segunda parafilia mais frequente. Porém, houve baixa taxa de TP, o que 

sugere que ter fantasias fetichistas não leva comumente ao sofrimento. A 

frequência de fantasia fetichista corroborou os achados de Scorolli et al. (2007). 

Oliveira Júnior e Abdo (2010) também encontraram no Fetichismo e 

Voyeurismo as frequências mais altas. 

 

7.3 Frequência de TOC 

 

Estudos mostram que a prevalência de TOC é de pelo menos 2% ao 

longo da vida, mas existem controvérsias metodológicas (Fontenelle et al, 

2006; Torres; Lima, 2005). Nos Estados Unidos, a prevalência em 12 meses é 

1,2% e no mundo de 1,1 a 1,8%. As mulheres adultas apresentam taxa um 

pouco maior que as dos homens, embora estes sejam mais afetados na 

infância (APA, 2013). A frequência de TOC nesta pesquisa foi de 13,1%, com 

N=24 das 183 respondentes e de TOC subclínico de 25%, com N=45 das 180 

respondentes. Portanto, houve frequência bem maior de TOC (13,1%) que o 

descrito na literatura. Devido ao fato de haver absoluta necessidade de 

anonimato, as respostas precisaram ser autorresponsivas.  

A presença de TOC ao longo da vida foi avaliada pela escala Y-BOCS, 

validada para o português por Asbahr et al. (2000), porém não na forma 

autorresponsiva. Assim, por não haver uma escala adequada para ser utilizada, 

desta maneira, em português, aplicou-se a Y-BOCS, validada para este idioma. 

Steketee et al. (1996) compararam a aplicação da escala Y-BOCS na 

forma de entrevista e autorresponsiva. Ambas apresentaram forte convergência 
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de validade e discriminaram bem os indivíduos com TOC dos não TOC. 

Sujeitos clínicos apresentaram mais sintomas na forma autorresponsiva do que 

na entrevista. Concluíram, então, que seriam necessários mais estudos sobre 

essa comparação entre as duas formas de aplicação. De qualquer maneira, 

maior pontuação obtida pela Y-BOCS aplicada na forma autorresponsiva foi, 

portanto, já descrita na literatura.  

Bejerot et al. (2014) afirmaram que as escalas autorresponsivas devem 

ser breves, que promovam informações compreensivas válidas e confiáveis. 

Referem que estudos futuros confirmarão que a BOCS (Brief Obsessive-

compulsives Scale, que é derivada de Y-BOCS) engloba todas essas 

qualidades e afirmam sua provável validade entre outras populações. 

De acordo com Menchón et al. (2016), nos últimos anos foram criadas 

várias unidades de avaliação e tratamento para TOC a fim de detectar, 

diagnosticar e gerenciar adequadamente esse transtorno complexo, mas não 

há consenso sobre as funções-chave que essas unidades devem 

desempenhar. Assim, a palavra “traços” foi incluída no título desta pesquisa por 

conta das dificuldades metodológicas. Por outro lado, o TOC subclínico 

apresentou frequência de 25% neste estudo, que corresponde às mulheres que 

pontuaram entre 8 e 15 na escala de Y-BOCS. Porém, a patologia TOC só 

ocorre quando a pontuação é ≥16. 

 

7.4 Frequência de TPOC  

 

A prevalência de TPOC é estimada entre 2,1 e 7.9% da população geral, 

e cerca de duas vezes mais frequente no sexo masculino (APA, 2013). A 

frequência de TPOC nesta pesquisa foi de 22,6% com N=43 das190 

respondentes. 

Vários autores avaliaram os Transtornos de Personalidade por meio de 

entrevistas individuais ou por questionários autorresponsivos. Arroyo e Ortega 

(2009) avaliaram Transtornos de Personalidade utilizando uma versão 

espanhola do questionário Exame Internacional dos Transtornos de 

Personalidade (IPDE), associado a entrevistas individuais não estruturadas. 



Discussão  |  102 

Abdin et al. (2011) analisaram a validade de um questionário autorresponsivo 

chamado Questionário Diagnóstico de Personalidade-4+ (PDQ-4+) como um 

instrumento de triagem em detentas, comparando com entrevistas clínicas 

estruturadas para o DSM-IV eixo II. Concluíram que o PSQ-4+ poderia ser 

utilizado para tal triagem, sendo que este instrumento diagnosticou mais 

sujeitos com cada Transtorno de Personalidade do que as entrevistas 

estruturadas. Calvo et al. (2016) utilizaram entrevistas clínicas estruturadas 

para o eixo I do DSM-IV e o PQD-4+ autorresponsivo e encontraram 23,5% de 

TPOC. First et al. (2017) publicaram o SCID-5-versão clínica, que apresenta 

entrevistas clínicas estruturadas de acordo com o DSM-5, mas não sobre 

Transtornos de Personalidade. 

Assim, não há questionários autorresponsivos para TPOC validados 

para o português. Portanto, os pesquisadores elaboraram um, baseado nos 

critérios do DSM-5, utilizando uma linguagem mais simples. 

Como demonstrado nos estudos descritos acima, questionários 

autorresponsivos para TPOC apresentaram frequência maior do que 

entrevistas estruturadas, sendo que Calvo et al. (2016) encontraram frequência 

até um pouco maior do que o presente estudo, ou seja, 23,5% contra 22,6%. 

Por conta dessas dificuldades metodológicas dos questionários 

autorresponsivos, foi necessário incluir a palavra “traços” no título desta 

pesquisa. 

 

7.5 Associações entre Parafilias/TP e TOC 

 

As pesquisas que associam TOC com Parafilias são relatos de casos, 

revisões de literatura, teorias, cartas ao editor ou até os que focam mais 

comportamentos sexuais compulsivos não parafílicos. 

Inúmeros autores mostram associação entre sintomas obsessivos e 

Parafilias desde os primórdios da psiquiatria (Steinberg, 2014), sendo que 

muitos consideram que os TP pertençam ao espectro dos TOCs (Abdo et al, 

2001; Balyk, 1997; Hollander; Wong, 1995; Stein; Hollander, 1993). O déficit da 

ação de serotonina no sistema nervoso central pode ser comum a ambos, bem 
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como a resposta aos ISRS (Abdo, 2012; Bradford, 1999, 2001; Kafka; Prentky, 

1992). A idade de início, o curso crônico e o comportamento repetitivo também 

são comuns ao TOC e aos TP (Abdo et al., 2001). Indivíduos com síndrome de 

Tourette apresentam associação com comportamentos sexuais repetitivos, 

parte deles parafílicos, o que sugere associação entre TOC e Parafilia, já que 

Tourette faz parte do espectro das doenças associadas ao TOC (Comings, 

1994). 

Abdo et al. (2001) estudaram dois casos de comorbidade entre TOC e 

Transvestismo e concluíram que casos de transvestismo podem estar ligados 

ao TOC. McDougle et al. (1990) publicaram um estudo de caso de Transtorno 

de Tourette associado com TOC, múltiplas parafilias e comportamento 

agressivo. Indivíduos impulsivos e com TOC são mais propensos a cometer 

atos parafílicos (Baltieri; Boer, 2015; Fontenelle et al., 2005). Stahl (2013) 

coloca o TOC e as Parafilias dentro dos Transtornos Impulsivo-compulsivos. 

Raymond et al. (2003) estudaram a comorbidade entre traços impulsivo-

compulsivos e comportamento sexual compulsivo. Torres et al. (2016) 

encontraram associações de TOC com Transtornos de controle de impulso e 

Transtornos sexuais não parafílicos. Krueger e Kaplan (2001) discutiram a 

questão sobre se as Parafilias e os Transtornos Hipersexuais deveriam ser 

considerados dentro do espectro dos TOCs. Os autores discutiram a etiologia 

das Parafilias e distúrbios hipersexuais e consideraram o papel da função 

endocrinológica, os achados da imagem cerebral e os testes 

neuropsicológicos, os achados da pesquisa de primatas, a hipótese de 

monoamina e de impressão, a teoria da aprendizagem social, o conceito de 

desordem de namoro, o papel de elementos obsessivos compulsivos, teorias 

psicodinâmicas e fatores genéticos. Stein et al. (1992) afirmaram que as 

parafilias e os distúrbios relacionados podem ser menos sensíveis aos 

bloqueadores de recaptação da serotonina do que as obsessões sexuais, ou as 

compulsões e que talvez as parafilias e os distúrbios relacionados estejam no 

final impulsivo e não compulsivo do espectro de TOCs. Contudo, os autores 

concluíram que ensaios controlados seriam necessários para replicar esses 

achados preliminares. Kafka e Prentky (1992) avaliaram o tratamento de 
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parafílicos com TOC usando a Fluoxetina. Abouesh e Clayton (1999) 

analisaram casos de Exibicionismo e Voyeurismo tratados com Paroxetina, 

sugerindo que esses quadros pertençam ao espectro do TOC. Briken et al. 

(2003) relataram o tratamento com ISRS para parafílicos. Kafka e Prentky 

(1994) abordaram a possível relação etiológica entre transtornos depressivos e 

impulsividade sexual. Jairam e van Marle (2008) descreveram o tratamento de 

um caso de TOC, Parafilia e hipersexualidade. Schiffer et al. (2007) realizaram 

estudo de neuroimagem com pedófilos e concluíram que estes apresentavam 

diminuição do volume da massa cinzenta no striatum ventral (também 

estendida ao núcleo acumbens, ao córtex orbito-frontal e cerebelo), indicando 

associação entre anormalidades morfométricas frontoestriatais e pedofilia. Isto 

pode suportar a hipótese de que há um mecanismo etiopatológico 

compartilhado nos transtornos do espectro obsessivo-compulsivo. Anupama et 

al. (2016) acompanharam três casos de Transvestismo, sendo que um deles 

tinha comorbidade com TOC. Butz e Spaccarelli (1999) encontraram em 

estupradores maior frequência de parafilias e pensamentos obsessivos sobre 

sexo. Cryan et al. (1992) avaliaram trigêmeos e reportaram associação de TOC 

e parafilia em dois gêmeos monozigóticos masculinos, sendo a terceira gêmea, 

uma mulher não afetada. Sugeriram, então, que pacientes com TOC devem ser 

avaliados para parafilias e vice-versa. Fisher et al. (2015) referiram associação 

entre Síndrome de Klynefelter com hipersexualidade, comportamentos 

parafílicos e disforia de gênero, os quais são mediados por traços obsessivo-

compulsivos e autistas. Levitam (1976-1977) analisou um caso de “neurose 

compulsiva” de um paciente cujo testículo não desceu para o saco escrotal. 

Falou dos mecanismos de defesa contra impulsos sádicos, favorecendo a 

regressão da libido da fase genital para a fase anal-sádica. Haft (2005) relata a 

psicanálise de um paciente sádico e com TOC, descrevendo o seu terror do 

complexo de Édipo e sua regressão à fase anal. De acordo com McDougall 

(1986), a compulsividade sempre acompanha a sexualidade “perversa”. Ingves 

et al. (2014) publicaram um caso em que o indivíduo inseria objetos estranhos 

nos orifícios, o que pode ser classificado como uma parafilia, se feito com 

prazer. O paciente tinha TOC, depressão e início de demência fronto-temporal. 
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O'Neil et al. (2005) relataram um caso de TOC, em que o indivíduo tinha dúvida 

se era pedófilo. Patra et al. (2013) abordaram um caso de um paciente com 

TOC e Frotteurismo. Hebbar (2014) estudou um caso de TOC associado com 

TPOC e parafilias.  

Obsessões e fantasias parafílicas são intrusivas, sendo que os rituais de 

TOC são semelhantes às masturbações compulsivas ou outros 

comportamentos sexuais parafílicos. A comorbidade entre TOC e Parafilias 

com o espectro da ansiedade e algum grau de depressão é similar (Bradford, 

1999, 2001). Nos quadros Parafílicos, porém, os pensamentos intrusivos 

(fantasias) são prazerosos e não desagradáveis como no TOC.  

Neste estudo, pesquisou-se a associação do TOC com cada um dos 

principais quadros parafílicos (cada fantasia, cada Parafilia e cada TP). A 

variável TOC não foi estatisticamente relacionada a nenhuma fantasia 

parafílica. Mas obteve p≤0,05 quando associada às seguintes Parafilias: 

Voyeurismo, Exibicionismo, Frotteurismo, Sadismo e pelo menos uma Parafilia. 

Obteve também p≤0,05 quando associada aos seguintes TP: Voyeurista, 

Exibicionista, Frotteurista, Fetichista e pelo menos um TP. O modelo de 

regressão logística mostrou, em relação às Fantasias Parafílicas, que nenhuma 

delas foi suficiente para explicar o TOC. Em relação às Parafilias, as variáveis 

que explicam o TOC são: pelo menos uma Parafilia (OR=6,448) e Parafilia 

Sadismo (OR=54,759, porém com Intervalo de Confiança muito amplo). O TP 

que aumentou o risco de TOC foi o Frotteurista (OR=14,109). 

A variável TOC subclínico obteve p≤0,05 quando associada às seguintes 

fantasias: Exibicionismo, Fetichismo e pelo menos uma Fantasia Parafílica. 

Teve também p≤0,05 quando associada à Parafilia Fetichismo. Não houve 

associação com nenhum TP. O modelo de regressão logística mostrou que em 

relação às Fantasias, apenas a Fantasia Exibicionismo foi significativa para 

explicar o TOC subclínico (OR=3,296). Nenhuma Parafilia e nenhum TP foram 

significativos para explicar o TOC subclínico.  

Os dados acima mostraram que o TOC subclínico está mais associado 

às fantasias parafílicas, enquanto que o TOC está mais associado às Parafilias 

e aos TP. Assim, quanto mais intensos foram os sintomas Parafílicos, maior foi 
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a tendência para sintomas de TOC, o que está de acordo com as hipóteses 

deste estudo. 

Southern (2008) demonstrou associação entre sexo virtual compulsivo e 

distúrbios sexuais como os Transtornos do Flerte. No presente estudo, os 

sintomas parafílicos do flerte (Voyeurismo, Exibicionismo e Frotteurismo), 

Fetichismo e Sadismo foram os que se associaram ao TOC. O diferencial desta 

pesquisa é a divisão dos quadros em fantasias parafílicas, Parafilias e TP 

(segundo os critérios do DSM-5) e a associação desses com o TOC, 

mostrando que quanto maior a intensidade dos sintomas parafílicos, maior a 

intensidade dos sintomas de TOC. 

 

7.6 Associações entre Parafilias/TP e TPOC 

 

Estudos de associação de Parafilias com TPOC são bem mais escassos 

do que com TOC. Chan e Beauregard (2016) pesquisaram grupos de 

ofensores sexuais homicidas e não homicidas. No grupo dos homicidas havia 

maior porcentagem de traços de personalidade paranoide, esquizotípica, 

borderline, histriônica, narcisista, obsessivo-compulsiva e impulsiva. Os 

homicidas se engajaram mais em exibicionismo, fetichismo, frotteurismo, 

pedofilia homosexual, masoquismo sexual e parcialismo, comparados aos não 

homicidas. Em outro estudo Chan et al. (2015) compararam um grupo de 

homicidas sexuais em série e outro de uma única vítima. Os infratores em série 

eram mais propensos a ter relações narcisistas, esquizoides e/ou obsessivo- 

compulsivas e, também, mais propensos a praticar masoquismo sexual, 

parcialismo, pedofilia homossexual, exibicionismo e/ou voyeurismo. Black et al. 

(1997) encontraram importante frequência de TPOC em pacientes compulsivos 

sexuais parafílicos ou não. De acordo Bogaerts et al. (2008), dentre os 

transtornos de personalidade estudados, o único que está significativamente 

associado ao abuso parafílico de crianças é o obsessivo-compulsivo. Hebbar 

(2014) analisou um caso de TOC associado com TPOC e parafilias.  

No presente estudo observou-se que a variável TPOC obteve p≤0,05 

quando associada às seguintes fantasias: Voyeurismo, Fetichismo e pelo 
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menos uma Fantasia Parafílica. Também ocorreu nas Parafilias Exibicionismo, 

Masoquismo, Fetichismo e pelo menos uma Parafilia p≤0,05. Ainda se verificou 

p≤0,05 nos seguintes TP: Exibicionista, Fetichista e pelo menos um TP. O 

modelo de regressão logística mostrou, em relação às Fantasias Parafílicas, 

que a presença da Fantasia Voyeurismo aumentou em aproximadamente duas 

vezes (OR=2,154) a chance de que a aluna apresentasse TPOC, no entanto é 

importante mencionar que se obteve p=0,05. A Parafilia Exibicionismo 

(OR=15,221) e Parafilia Fetichismo (OR=4,097) foram associadas ao TPOC. 

Os TP que elevaram o risco para TPOC foram: TP Exibicionista (OR=10,713) e 

TP Masoquismo Sexual (OR=5,423). 

Assim, apesar de estudos (incluindo a presente pesquisa) mostrarem 

associação entre TPOC e quadros parafílicos, estes não obtiveram resultados 

suficientes para que se concluisse que há associação entre TPOC e este ou 

aquele quadro parafílico. Daí a necessidade de se padronizarem metodologias 

para ambos os quadros. Desse modo, resultados mais conclusivos seriam 

obtidos. 

 

7.7 Implicações para futuras pesquisas 

 

Os resultados deste estudo demonstraram associação importante entre 

os quadros pesquisados, porém, novas investigações utilizando instrumentos 

padronizados (não disponíveis na atualidade) poderiam explorar melhor os 

objetivos da pesquisa.  

O desenvolvimento de questionários para TP baseados no DSM-5 ajuda 

a definir melhor quando o indivíduo apresenta apenas uma fantasia parafílica, 

quando é uma Parafilia e em que momento se inicia o TP. É importante, na 

visão dos pesquisadores, que estes instrumentos sejam autorresponsivos, 

aumentando a chance de fidedignidade nas respostas, pois assim a 

privacidade de cada um é preservada. Porém, a necessidade de padronização 

desses instrumentos é iminente, inclusive pela alta frequência dos quadros 

analisados, como se pode constatar. Dessa forma, as futuras pesquisas 

poderão obter resultados mais precisos. Da mesma maneira, a validação de 
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questionários autorresponsivos para TPOC e TOC para o português é 

importante para avaliar a associação com TP, Parafilias e fantasias parafílicas. 

Estudos com amostras maiores também poderão ser úteis para confirmar os 

achados.  

Pesquisas comparativas com outras populações, de diferentes níveis 

socioeconômicos, culturais, formação acadêmica, gênero, orientação sexual, 

idade e religião devem ser realizadas. Oliveira Júnior e Abdo (2010), por 

exemplo, aplicaram questionários autorresponsivos para 7.022 indivíduos 

(45,4% mulheres) e encontraram comportamentos sexuais não convencionais 

(que incluem as parafilias) mais frequentes em classes sociais mais baixas. A 

maioria dos autores citados acima encontrou frequência maior nos homens. 

Será que seguir determinada religião pode ser um fator relevante para que haja 

prevalências diferenciadas de TP? Assim, dados populacionais podem ser 

importantes para estudos de possíveis etiologias desse Transtorno. Estudos de 

neuroimagem, comparando populações com esses quadros também poderiam 

ser de grande valia para que, no futuro, pesquisadores esclareçam possíveis 

aspectos fisiopatológicos.  

Joyal (2017) realizou um estudo comparando pesquisas sobre 

frequência de Parafilias, utilizando entrevistas online e por telefone. O autor 

concluiu que o modo online pode produzir resultados mais fidedignos. Ocorre 

que entrevistas online tornam a privacidade do indivíduo menos exposta do que 

por telefone. Na presente pesquisa utilizou-se o modo presencial, porém a 

privacidade foi priorizada. Um estudo comparativo entre os modos online e 

presencial com privacidade priorizada poderia ser, então, realizado no futuro. 

Associações entre os vários tipos de TOC (agressivo, sexual, de 

contaminação, etc.) com os sintomas parafílicos poderiam ser investigadas no 

futuro. Por exemplo, um indivíduo sádico que provoca lesões simétricas e conta 

o número de chicotadas que aplicou em um masoquista teria seu quadro 

associado ao TOC de simetria ou de contagem?  

Outro ponto importante é diferenciar quando o TP ocorre devido ao item 

4 dos questionários ou ao item 5. Ou seja, quando o TP é caracterizado por 

praticar o ato com um indivíduo que não consentiu ou é incapaz de consentir 
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(item 4), ou quando ele tem sofrimento ou prejuízo devidos à Parafilia em 

questão (item 5).  

Os ISRS são utilizados para o tratamento dos TP e do TOC, mostrando 

a importância do sistema serotoninérgico na fisiopatologia de ambos os 

quadros. Assim, novas pesquisas sobre prováveis mecanismos fisiopatológicos 

comuns poderiam também ser realizadas para a busca de outras formas de 

tratamento, como o desenvolvimento de novas medicações. 

 

7.8 Implicações para a clínica 

 

Diante do fato de que há uma associação entre sintomas obsessivos e 

parafílicos, é importante investigar quadros parafílicos em indivíduos 

obsessivos e vice-versa.  

O uso de um ISRS pode tratar o TOC e um possível TP associado, pois 

a ação serotoninérgica inibe a libido (Stahl, 2013). Assim, quanto mais 

precocemente se faz o diagnóstico de ambos os quadros, mais cedo o 

tratamento pode ser instituído.  

Muitas pesquisas mostram que fantasias parafílicas atingem metade ou 

mais da população não clínica (Ahlers et al., 2011; Holvoet et al., 2017; Joyal, 

2015; Joyal; Carpentier, 2017). Essas fantasias podem se tornar intensas e 

recorrentes por pelo menos seis meses, o que caracteriza uma parafilia. 

Podem também ser realizadas com indivíduos que não consentiram ou são 

incapazes de consentir, ou podem causar sofrimento, caracterizando um TP. 

Assim, o diagnóstico mais precoce possível dos TP pode evitar sofrimentos 

como depressão, quadros ansiosos, disfunções sexuais e o próprio TOC. Pode 

também evitar que o parafílico cometa um ato (ou mesmo um crime) ao ter 

relações parafílicas com indivíduos que não consentiram ou não eram capazes 

de consentir. 
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7.9 Limitações do estudo 

 

A necessidade de que os questionários fossem autorresponsivos adveio 

do fato que de que a preservação da privacidade das participantes era 

fundamental. Isto por questões éticas e também porque, assim sendo, a 

fidedignidade nas respostas seria mais provável, pois não correriam o risco de 

serem identificadas ou terem a intimidade exposta. 

O fato de a prevalência de Parafilias e TP não terem sido bem 

estabelecida até hoje já demonstra a dificuldade que é abordar esse tema. 

Faltam melhores definições do que são fantasia, Parafilia ou TP. Assim, as 

descrições desses quadros não foram homogêneas e as pesquisas, portanto, 

foram dificultadas. 

Com a publicação do DSM-5, os limites entre fantasias, Parafilias e TP 

ficaram mais claros (APA, 2013). Assim, os pesquisadores elaboraram os 

instrumentos para avaliar esses quadros baseados nessa classificação 

internacional. Porém, tais instrumentos não foram validados até o momento. 

Estudos sobre TP se defrontam com barreiras éticas como no exemplo 

de Briken et al. (2017), que tentavam avaliar o uso da Triptorrelina no 

tratamento de agressores sexuais e como nesta pesquisa, em que não foi 

possível contar com a amostra das internas da Penitenciária.  

Por outro lado, como não há escalas autorresponsivas de TPOC 

validadas para o português, os pesquisadores elaboraram, para tal, um 

questionário também baseado no DSM-5.  

Com relação ao TOC, foi utilizada a escala de Y-BOCS. Esta é validada 

para o português, porém, não na forma autorresponsiva (Asbahr et al., 2000). 

Steketee et al. (1996) mostraram que a forma autorresponsiva seria fidedigna, 

mas, que tal fato precisaria de confirmação.  

Assim, a falta de instrumentos padronizados foi uma limitação importante 

desta pesquisa. Estudos com amostras maiores e com diferentes 

características sociodemográficas poderão ser desenvolvidos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Conclusões 
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Após análise dos resultados, concluiu-se que: 

 

-  As Parafilias e os TP foram frequentes nas alunas. 

-  A presença de pelo menos uma fantasia parafílica ocorreu em 

mais da metade da amostra.  

-  As fantasias foram mais frequentes que as Parafilias e estas mais 

frequentes que os TP, visto que para receberem o diagnóstico de 

uma Parafilia, precisavam ter a respectiva fantasia e para 

receberem o diagnóstico de um TP, necessitavam ter a respectiva 

Parafilia. 

-  As fantasias mais frequentes foram Voyeurismo, Fetichismo, 

Frotteurismo, Exibicionismo e Masoquismo. 

-  As fantasias Pedofilia e Transvestismo foram raras, o mesmo 

ocorrendo com os correspondentes Parafilias e TP. 

-  A Parafilia Masoquismo foi mais frequente que a Parafilia 

Exibicionismo, ao contrário do que ocorreu com as respectivas 

fantasias. 

-  A fantasia Fetichismo é bem frequente, mas seu TP é raro. 

-  O TOC esteve associado a: Parafilia Voyeurismo, TP Voyeurista, 

Parafilia Exibicionismo, TP Exibicionista, Parafilia Frotteurismo, 

TP Frotteurista, Parafilia Sadismo, TP Fetichista, pelo menos uma 

Parafilia e pelo menos um TP. 

-  No modelo de regressão logística, o TOC foi associado a: pelo 

menos uma Parafilia, Parafilia Sadismo e TP Frotteurista.  

-  Os dados mostraram que o TOC subclínico esteve mais 

associado às fantasias parafílicas, enquanto que o TOC mais 

associado às Parafilias e aos TP. Assim, quanto mais intensos 

foram os sintomas Parafílicos, maior foi a tendência para sintomas 

de TOC, confirmando a hipótese de associação entre os quadros. 

-  Nas tabelas cruzadas, o TPOC foi associado a: Fantasia 

Voyeurismo, Parafilia Exibicionismo, TP Exibicionista, Parafilia 

Masoquismo, Fantasia Fetichismo, Parafilia Fetichismo, TP 
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Fetichista, pelo menos uma Fantasia Parafílica, pelo menos uma 

Parafilia e pelo menos um TP. 

-  No modelo de regressão logística, o TPOC foi associado a: TP 

Exibicionista e TP Masoquismo Sexual.  

 

Devido a limitações metodológicas, os resultados obtidos nesta pesquisa 

são traços de associação entre Parafliias e/ou TP com TOC e/ou TPOC. Assim, 

o desenvolvimento de instrumentos padronizados e amostras maiores serão 

necessários para confirmar esses dados. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Anexos 
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Anexo A 
 
 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

_______________________________________________________________ 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
 

1. NOME: .:....................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO:    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ........................................................................... Nº ............ APTO: ......... 

BAIRRO: ............................................... CIDADE ........................................................ 

CEP:......................................... TELEFONE: DDD (........) ........................................... 

2. RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :.................................... SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ...................................................................................... Nº ................. APTO: ...................... 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ...................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (.........).................................................................... 

____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrica do pesquisador ___________ Rubrica do participante _____________ 
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DADOS SOBRE A PESQUISA 
 
 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Associação de Transtorno 

Obsessivo-compulsivo e/ou Transtorno de Personalidade Obsessivo-

compulsiva com Parafilias e/ou Transtornos Parafílicos em mulheres 

detentas de uma penitenciária feminina do interior do Estado de São 

Paulo e em alunas de uma faculdade de medicina do interior do Estado 

de São Paulo. 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Profª Drª Carmita H. N. Abdo 

CARGO/FUNÇÃO: Professora Associada do Departamento de 

Psiquiatria do IPq-HCFMUSP 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL: Nº 22.932 

UNIDADE DO HCFMUSP: Programa de Estudos em Sexualidade 

(ProSex) do Instituto de Psiquiatria (IPq) 

PESQUISADOR EXECUTANTE: Arnaldo Barbieri Filho  

CARGO/FUNÇÃO: Psiquiatra em Ribeirão Preto e Professor de 

Psiquiatria da Faculdade de Medicina Barão de Mauá. INSCRIÇÃO 

CONSELHO REGIONAL: Nº 60.513. 

UNIDADE DO HCFMUSP: Programa de Estudos em Sexualidade 

Humana (Prosex) do Instituto de Psiquiatria (IPq). 

 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

RISCO MÍNIMO (  )  RISCO MÉDIO (x) 

RISCO BAIXO (  )  RISCO MAIOR (  ) 

 

3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 12 meses. 

 
 
 
 
 

Rubrica do pesquisador ___________ Rubrica do participante _____________ 
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE): 

 

As informações contidas aqui foram fornecidas para mim pelo Dr. 

Arnaldo Barbieri Filho (filiado à Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo) para fazer um acordo por escrito no qual eu autorizo minha participação 

em uma pesquisa. 

Fui informada sobre o que será feito e os riscos a que estou sujeita. Sei 

que sou livre para decidir se participarei ou não e não vou sofrer qualquer tipo 

de pressão. Portanto, minha participação é voluntária. 

O título do trabalho é: "Associação de Transtorno Obsessivo-compulsivo 

e/ou Transtorno de Personalidade Obsessivo-compulsiva com Parafilias e/ou 

Transtornos Parafílicos em Mulheres Detentas de uma penitenciária feminina 

no interior do Estado de São Paulo e em alunas de uma Faculdade de 

Medicina do Interior do Estado de São Paulo".  

O objetivo deste estudo é avaliar a presença de pensamentos, fantasias 

e comportamentos sexuais em mulheres e uma possível associação disso com 

um quadro chamado Transtorno Obsessivo-compulsivo (TOC) e com um tipo 

de personalidade chamada de Personalidade Obsessivo-compulsiva. 

Serão selecionadas cerca de 193 mulheres internas da Penitenciária 

Feminina de Ribeirão Preto (SP). Poderão ser mulheres de diferentes idades, 

raças, estados civis, níveis socioeconômicos, graus de instrução, religiões, 

orientações sexuais ou condições de saúde física.  

Serão também selecionadas cerca de 193 alunas de Medicina de 

diferentes idades, raças, estados civis, níveis socioeconômicos, graus de 

instrução, religiões, orientações sexuais ou condições de saúde física.  

Minha participação nesse estudo se limita a responder 10 questionários 
que serão chamados de "anexos" e numerados de dois a doze. Eles contêm 
perguntas sobre fantasias sexuais, Transtorno Obsessivo-compulsivo e 
Personalidade Obsessivo-compulsiva. Haverá também mais um questionário 
que perguntará sobre minha idade, raça, nível socioeconômico, grau de 
instrução, estado civil, religião, orientação sexual e condições de saúde. 

O pesquisador fará uma exposição explicando o que eu deverei fazer e 
distribuirá os questionários, os quais serão identificados apenas por números. 
Assim, eu preencherei os questionários de forma anônima, em sigilo, havendo 
total garantia de que a minha identidade será preservada. 

 
 
 

Rubrica do pesquisador ___________ Rubrica do participante _____________ 
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Os questionários contêm perguntas com múltiplas respostas para serem 
assinaladas. Eu deverei, então, apenas marcar "X" na alternativa que julgar ser 
a mais adequada para mim. Sei que não existem respostas "certas" ou 
"erradas". O importante é a sinceridade de minhas respostas. Caso eu tenha 
alguma dúvida, sei que posso perguntar ao pesquisador que ele me 
responderá.  

Ao terminar minhas respostas colocarei os questionários respondidos 
em uma caixa lacrada. Fui esclarecida de que, quando aberta a caixa e retirada 
a documentação, esta será numerada e cada participante identificada apenas 
por um número.  Assim, o anonimato será garantido, nem o pesquisador 
podendo identificar qualquer participante. 

Quando todas as mulheres selecionadas responderem os questionários, 
o trabalho do pesquisador na Penitenciária será terminado. 

Fui informada de que todos os questionários serão recolhidos e 
analisados em conjunto por um especialista em estatística. Os questionários 
terão apenas um número de registro, sem nenhuma informação que possa me 
identificar.  

Eu não terei que fazer nenhum exame de sangue, urina, de Raio-X ou 
qualquer outro. Apenas terei que responder os questionários. 

As pessoas presas são sempre vulneráveis em pesquisas; portanto o 
pesquisador deve estar sempre atento para este fato e cuidar para não 
promover, em nenhum sentido, o agravamento dessas condições. 

Como se trata de uma pesquisa que depende da minha resposta, o 
pesquisador conta com minha colaboração. O tempo de preenchimento dos 
questionários será de aproximadamente uma hora e meia, o que pode trazer 
um eventual desconforto. Mas, caso eu me sinta desconfortável durante a 
entrevista eu poderei interrompê-la sem qualquer prejuízo e retomar mais tarde 
ou em outro dia, a ser combinado com o pesquisador.  

Eu não receberei benefícios por participar e também não terei qualquer 

gasto, ou seja, eu não terei despesas para serem ressarcidas nem 

compensação financeira relacionada à minha participação. Eu terei o direito a 

buscar indenização se houver algum problema relacionado aos procedimentos 

desta pesquisa. 

Em qualquer etapa do estudo, eu poderei ter acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

telefone do pesquisador executante, Dr. Arnaldo Barbieri Filho, é (16) 3913-

4106, Av. Braz Olaia Acosta 727 sala 205, CEP: 14.026-040, Ribeirão Preto 

S.P. 

 

 

 

 

Rubrica do pesquisador ___________  Rubrica do participante _____________ 
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Sei que se eu tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, poderei entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CEP-FMUSP): Av.Dr. 

Arnaldo 251- Cerqueira César-São Paulo-SP- 21°andar-sala 36- CEP:01246-

000 Tel: (11) 3893-4401/4407. E-mail: cep.fm@usp.br. 

A qualquer momento tenho o direito de me retirar da pesquisa. 

Há total garantia de que o sigilo de minha identidade será preservado, 

que o preenchimento dos questionários será anônimo (eu não escreverei meu 

nome) e que responderei os questionários com privacidade. 

Sei que eu tenho o direito garantido de ser mantida atualizada sobre os 

resultados parciais da pesquisa, caso os resultados sejam de conhecimento 

dos pesquisadores. 

 

 

 

 

 

 

Rubrica do pesquisador ___________  Rubrica do participante _____________ 
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: "Associação de 

TOC e/ou Transtorno de Personalidade Obsessivo-compulsiva com Parafilias 

e/ou Transtornos Parafílicos em Mulheres Detentas de uma penitenciária 

feminina no interior do Estado de São Paulo e em Alunas de uma Faculdade de 

Medicina do Interior do Estado de São Paulo".  

Eu discuti com o Dr. Arnaldo Barbieri Filho sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e estou ciente de que poderei 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 

sem penalidades ou prejuízo. 

Decidida a participar, sei que deverei assinar este termo de 

consentimento livre e esclarecido em duas vias, o qual já foi preenchido e 

assinado pelo pesquisador. Sei também que uma das vias ficará comigo. 

 
 
____________________________________ Data         /       /        

Assinatura do(a) participante do estudo/representante legal 

 
____________________________________ Data         /       /        

Assinatura da testemunha 

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos 

ou portadores de deficiência auditiva ou visual. 

 
(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento 

Livre e Esclarecido desta participante do estudo ou representante legal para a 

participação neste estudo. 

 
____________________________________ Data        /       /        

Assinatura do responsável pelo estudo 

 
Rubrica do pesquisador ___________ Rubrica do participante _____________ 
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Anexo B 
 

 

(VOYEURISMO e TRANSTORNO VOYEURISTA) 
 

 

1- Para ficar sexualmente excitada você atualmente observa ou já observou pessoas 
nuas, tirando a roupa ou fazendo sexo sem elas saberem que estavam sendo 
observadas? Pelo menos em pensamento, você já se excitou com essa situação?  

a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  ) 

 
2- Isto aconteceu ou vem acontecendo por pelo menos seis meses de sua vida? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 
3- Sua excitação se manifesta por pensamentos sexuais intensos e repetitivos em 

ficar olhando essas pessoas, por interesse forte repetitivo em ficar olhando ou por 
comportamentos repetitivos onde você fica mesmo olhando essas pessoas? 

Pode marcar mais de uma alternativa. 
a: Pensamentos intensos e repetitivos de olhar essas pessoas (  ) 
b: Interesse forte e repetitivo em olhar essas pessoas (  ) 
c: Comportamentos (atitudes) repetitivos de olhar essas pessoas (  ) 
d: Nem pensamentos intensos e repetitivos, nem interesse forte repetitivo nem 

comportamentos repetitivos de olhar essas pessoas (  ) 
 
4- Você realizou esses comportamentos (de ficar olhando pessoas nuas, tirando a 

roupa ou fazendo sexo) sem que essas pessoas permitissem?  
a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  ) 

 
5- Você sentiu desconforto, incômodo, remorso ou vergonha por essas situações ou 

de alguma forma essas situações causaram prejuízos para você? 
a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  ) 
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Anexo C 
 

 

(EXIBICIONISMO e TRANSTORNO EXIBICIONISTA) 
 

 

1- Para ficar sexualmente excitada você atualmente procura ou já procurou expor suas 
partes íntimas a pessoas que não estavam esperando por isso? Pelo menos em 
pensamento, você já se excitou com essa situação?  

a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  )  

 
2- Isto aconteceu ou vem acontecendo por pelo menos seis meses de sua vida? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 
3- Sua excitação se manifesta por pensamentos sexuais intensos e repetitivos em 

ficar expondo suas partes íntimas a essas pessoas, por interesse forte repetitivo 
em expor suas partes íntimas ou por comportamentos repetitivos onde você fica 
mesmo expondo suas partes íntimas a essas pessoas? 

Pode marcar mais de uma alternativa. 
a: Pensamentos intensos e repetitivos de expor suas partes íntimas a essas 

pessoas (  ) 
b:  Interesse forte e repetitivo em expor suas partes íntimas a essas pessoas (  

) 
c:  Comportamentos (atitudes) repetitivos de expor suas partes íntimas ( ) 
d:  Nem pensamentos intensos e repetitivos , nem interesse forte repetitivo nem 

comportamentos repetitivos de expor suas partes íntimas (  ) 
 
4- Você realizou esses comportamentos (de expor suas partes íntimas) sem que essas 

pessoas permitissem?  
a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  ) 

 
5- Você sentiu desconforto, incômodo, remorso ou vergonha por essas situações ou 

de alguma forma essas situações causaram prejuízos para você? 
a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  ) 
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Anexo D 
 

 

(FROTTEURISMO e TRANSTORNO FROTTEURISTA) 
 

 

1- Para ficar sexualmente excitada você atualmente procura ou já procurou tocar ou se 
esfregar em pessoas que não estavam esperando por isso? Pelo menos em 
pensamento, você já se excitou com essa situação?  

a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  )  

 
2- Isto aconteceu ou vem acontecendo por pelo menos seis meses de sua vida? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 
3- Sua excitação se manifesta por pensamentos sexuais intensos e repetitivos em 

ficar tocando ou se esfregando nessas pessoas, por interesse forte repetitivo em 
tocar ou se esfregar nessas pessoas ou por comportamentos repetitivos onde 
você fica mesmo tocando ou se esfregando nessas pessoas? 

Pode marcar mais de uma alternativa. 
a:  Pensamentos intensos e repetitivos de tocar ou se esfregar nessas pessoas 

(  ) 
b:  Interesse forte repetitivo em tocar ou se esfregar nessas pessoas (  ) 
c: Comportamentos (atitudes) repetitivos de tocar ou se esfregar nessas 

pessoas (  )  
d:  Nem pensamentos intensos e repetitivos, nem interesse forte repetitivo nem 

comportamentos repetitivos de tocar ou se esfregar (  ) 
 
4- Você realizou esses comportamentos (de tocar ou se esfregar) sem que essas 

pessoas permitissem?  
a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  ) 

 
5- Você sentiu desconforto, incômodo, remorso ou vergonha por essas situações ou 

de alguma forma essas situações causaram prejuízos para você? 
a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  ) 
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Anexo E 
 

 

(MASOQUISMO SEXUAL e TRANSTORNO DO MASOQUISMO SEXUAL) 
 

 

1- Para ficar sexualmente excitada você atualmente procura ou já procurou ser 
humilhada, espancada, amarrada ou ser vítima de qualquer outro tipo de 
sofrimento? Pelo menos em pensamento, você já se excitou com essa situação?  

a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  )  

 
2- Isto aconteceu ou vem acontecendo por pelo menos seis meses de sua vida? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 
3- Sua excitação se manifesta por pensamentos sexuais intensos e repetitivos em ser 

humilhada, espancada, amarrada ou ser vítima de qualquer outro tipo de 
sofrimento, por interesse forte repetitivo em ser humilhada, espancada, amarrada 
ou ser vítima de qualquer outro tipo de sofrimento ou por comportamentos 
repetitivos onde você é mesmo humilhada, espancada, amarrada ou é vítima de 
qualquer outro tipo de sofrimento? 

Pode marcar mais de uma alternativa. 
a:  Pensamentos intensos e repetitivos de ser humilhada, espancada, 

amarrada ou ser vítima de qualquer outro tipo de sofrimento (  ) 
b:  Interesse forte e repetitivo em ser humilhada, espancada, amarrada ou ser 

vítima de qualquer outro tipo de sofrimento (  ) 
c:  Comportamentos (atitudes) repetitivos de ser humilhada, espancada, 

amarrada ou ser vítima de qualquer outro tipo de sofrimento (  )  
d: Nem pensamentos intensos e repetitivos, nem interesse forte repetitivo nem 

comportamentos repetitivos de ser humilhada, espancada, amarrada ou ser 
vítima de qualquer outro tipo de sofrimento (  ) 

 
4- Aqui não há pergunta porque é subentendido que quem recebe o sofrimento é a 

própria pessoa e, portanto, uma outra pessoa não tem que consentir.  
 
5- Você sentiu desconforto, incômodo, remorso ou vergonha por essas situações ou 

de alguma forma essas situações causaram prejuízos para você? 
a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 

e: Sempre (  ) 
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Anexo F 
 

 

(SADISMO SEXUAL e TRANSTORNO DO SADISMO SEXUAL) 
 

 

1- Para ficar sexualmente excitada você atualmente procura ou já procurou humilhar, 
espancar, amarrar ou vitimizar de qualquer outro modo, com sofrimento físico ou 
emocional outra pessoa? Pelo menos em pensamento, você já se excitou com 
essa situação? 

a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  ) 

 
2- Isto aconteceu ou vem acontecendo por pelo menos seis meses de sua vida? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 

3- Sua excitação se manifesta por pensamentos sexuais intensos e repetitivos em 
humilhar, espancar, amarrar pessoas ou fazer com que elas tenham qualquer outro 
tipo de sofrimento, por interesse forte repetitivo em humilhar, espancar, amarrar 
pessoas ou fazer com que elas tenham qualquer outro tipo de sofrimento ou por 
comportamentos repetitivos onde realmente você humilha, espanca, amarra 
pessoas ou faz com que elas tenham qualquer outro tipo de sofrimento ? 

Pode marcar mais de uma alternativa. 
a:  Pensamentos intensos e repetitivos de humilhar, espancar, amarrar pessoas 

ou fazer com que elas tenham qualquer outro tipo de sofrimento (  ) 
b:  Interesse forte e repetitivo em humilhar, espancar, amarrar pessoas ou fazer 

com que elas tenham qualquer outro tipo de sofrimento (  ) 
c: Comportamentos (atitudes) repetitivos de humilhar, espancar, amarrar 

pessoas ou fazer com que elas tenham qualquer outro tipo de sofrimento (  ) 
d:  Nem pensamentos intensos e repetitivos, nem interesse forte repetitivo nem 

comportamentos repetitivos de humilhar, espancar, amarrar pessoas ou 
fazer com que elas tenham qualquer outro tipo de sofrimento (  ) 

 

4- Você realizou esses comportamentos (de humilhar, espancar, amarrar pessoas ou 
fazer com que elas tenham qualquer outro tipo de sofrimento) sem que essas 
pessoas permitissem?  

a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  ) 

5- Você sentiu desconforto, incômodo, remorso ou vergonha por essas situações ou 
de alguma forma essas situações causaram prejuízos para você? 

a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  ) 
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Anexo G 
 
 

(PEDOFILIA e TRANSTORNO PEDOFÍLICO) 
 
 
1- Para ficar sexualmente excitada você atualmente procura ou já procurou se 

envolver em atividade sexual com criança ou crianças com 13 anos ou menos de 
idade? Pelo menos em pensamento, você já se excitou com essa situação?  

Observação: Você deve considerar que a resposta é sim, se a diferença de idade 
entre você e a criança for de pelo menos cinco anos. 

a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  ) 

 
2- Isto aconteceu ou vem acontecendo por pelo menos seis meses de sua vida? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 
3- Sua excitação se manifesta por pensamentos sexuais intensos e repetitivos em se 

envolver em atividade sexual com criança ou crianças com 13 anos ou menos, por 
interesse forte repetitivo em se envolver em atividade sexual com criança ou 
crianças com 13 anos ou menos ou por comportamentos repetitivos onde 
realmente você se envolve em atividade sexual com criança ou crianças com 13 
anos ou menos?  

Pode marcar mais de uma alternativa. 
a:  Pensamentos intensos e repetitivos de se envolver em atividade sexual com 

criança ou crianças com 13 anos ou menos (  ) 
b:  Interesse forte e repetitivo em se envolver em atividade sexual com criança 

ou crianças com 13 anos ou menos (  ) 
c: Comportamentos (atitudes) repetitivos de se envolver em atividade sexual 

com criança ou crianças com 13 anos ou menos (  ) 
d:  Nem pensamentos intensos e repetitivos, nem interesse forte repetitivo nem 

comportamentos repetitivos de se envolver em atividade sexual com criança 
ou crianças com 13 anos ou menos (  ) 

 
4- Você realizou esses comportamentos (de se envolver em atividade sexual com 

criança ou crianças com 13 anos ou menos).  
a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  ) 
 

5- Você sentiu desconforto, incômodo, remorso ou vergonha por essas situações ou 
de alguma forma essas situações causaram prejuízos para você? 

a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  ) 
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Anexo H 
 
 

(FETICHISMO e TRANSTORNO FETICHISTA) 
 
 
1- Para ficar sexualmente excitada você atualmente procura ou já procurou, pelo 

menos em pensamentos, o uso de objetos (por exemplo: sapatos, homem com 
roupa de militar) ou um foco muito específico em uma ou mais de uma parte não 
íntima do corpo (por exemplo: os pés, uma mecha de cabelo)?   

a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  ) 

 

2- Isto aconteceu ou vem acontecendo por pelo menos seis meses de sua vida? 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 

3- Sua excitação se manifesta por pensamentos sexuais intensos e repetitivos no uso 
de objetos inanimados (por exemplo: sapatos, homem com roupa de militar) ou 
num foco muito específico em uma ou mais de uma parte não íntima do corpo (por 
exemplo: os pés, uma mecha no cabelo), por interesse forte repetitivo no uso de 
objetos inanimados (por exemplo: sapatos, homem com roupa de militar) ou num 
foco muito específico em uma ou mais de uma parte não íntima do corpo (por 
exemplo: os pés, uma mecha no cabelo) ou por comportamentos repetitivos 
onde você realiza fantasias com esses fetiches? 

Pode marcar mais de uma alternativa. 
a:  Pensamentos intensos e repetitivos no uso de objetos inanimados (por 

exemplo: sapatos, homem com roupa de militar) ou num foco muito 
específico em uma ou mais de uma parte não íntima do corpo (por exemplo: 
os pés, uma mecha no cabelo)  (  ) 

b:  Interesse forte e repetitivo no uso de objetos inanimados (por exemplo: 
sapatos, homem com roupa de militar) ou num foco muito específico em 
uma ou mais de uma parte não íntima do corpo (por exemplo: os pés, uma 
mecha no cabelo)  (  ) 

c: Comportamentos (atitudes) repetitivos onde você realiza fantasias com 
esses fetiches (  )     

d:  Nem pensamentos intensos e repetitivos, nem interesse forte repetitivo nem 
comportamentos repetitivos com relação a esses fetiches (  ) 

 

4- Aqui não há pergunta porque é subentendido que quem tem o fetiche é a própria 
pessoa e, portanto, uma outra pessoa não tem que consentir.  

5- Você sentiu desconforto, incômodo, remorso ou vergonha por essas situações ou 
de alguma forma essas situações causaram prejuízos para você? 

a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  ) 
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Anexo I 
 

 

(TRANSVESTISMO e TRANSTORNO TRANSVÉSTICO) 
 

 

1- Para ficar sexualmente excitada você atualmente procura ou já procurou, pelo 
menos em pensamento, se vestir como o sexo oposto (quando você coloca roupas 
de homem)?  

a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  ) 

 
2- Isto aconteceu ou vem acontecendo por pelo menos seis meses de sua vida? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 
3- Sua excitação se manifesta por pensamentos sexuais intensos e repetitivos em se 

vestir como o sexo oposto (com roupas de homem), por interesse forte repetitivo 
em se vestir como o sexo oposto (com roupas de homem) ou por comportamentos 
repetitivos onde realmente se veste como o sexo oposto (com roupas de homem)? 

Pode marcar mais de uma alternativa. 
a: Pensamentos intensos e repetitivos em se vestir como o sexo oposto (com 

roupas de homem).  (  ) 
b:  Interesse forte repetitivo em se vestir como o sexo oposto (com roupas de 

homem). (  ) 
c:  Comportamentos (atitudes) repetitivos em se vestir como o sexo oposto 

(com roupas de homem). (  ) 
d:  Nem pensamentos intensos e repetitivos, nem interesse forte repetitivo nem 

comportamentos repetitivos de vestir-se como o sexo oposto (com roupas 
de homem). (  ) 

 
4- Aqui não há pergunta porque é subentendido que quem quer se vestir com a roupa 

do sexo oposto é a própria pessoa e, portanto, uma outra pessoa não tem que 
consentir.  

 
5- Você sentiu desconforto, incômodo, remorso ou vergonha por essas situações ou 

de alguma forma essas situações causaram prejuízos para você? 
a: Nunca (  ) 
b: Poucas vezes (   ) 
c: Às vezes (  ) 
d: Muitas vezes (  ) 
e: Sempre (  ) 
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Anexo J 
 

 

(TRANSTORNO DE PERSONALIDADE OBSESSIVO-COMPULSIVA) 
 

 
1- Você é tão preocupada com detalhes, regras, listas, ordem, organização ou horários 

que você chega a perder o objetivo principal da atividade que está fazendo (por 
exemplo: fica tão preocupada em comer na hora certa que nem liga que sua família 
vai chegar mais tarde)? 

a: Sim (  ) 
b: Não (  ) 

 
2- Você quer fazer as coisas com muita perfeição e isto interfere na conclusão do que 

você está fazendo (por exemplo, você não consegue completar um trabalho porque 
é tão exigente com os resultados que nunca fica do jeito que você quer)? 

a: Sim (  ) 
b: Não (  ) 

 
3- Você é tão dedicada ao trabalho e a ganhar dinheiro que acaba prejudicando suas 

atividades de lazer e se afastando dos seus amigos? 
a: Sim (  ) 
b: Não (  ) 
 

3a) Essa dedicação intensa ao trabalho ocorre ou ocorreu apenas quando você estava 
passando dificuldade financeira?  

a: Sim  (   ) 
b: Não  (   ) 

 
4- Você é cheia de escrúpulos e inflexível quanto a assuntos de moralidade, ética ou 

valores, ou seja, você é moralista demais e tudo tem que ser dentro das regras?  
a: Sim (  ) 
b: Não (  ) 

 
5- Você é incapaz de jogar fora objetos usados ou sem valor  mesmo quando não têm 

valor sentimental? 
a: Sim (  ) 
b: Não (  ) 

 
6- Você tem dificuldades de passar tarefas ou trabalhar com outras pessoas a menos 

que elas façam as coisas do jeitinho que você quer? 
a: Sim (  ) 
b: Não (  ) 

 
7- Você adota um estilo muito pão duro de gastar dinheiro em relação a você mesma e 

a outras pessoas; você vê o dinheiro como uma coisa que deve a ser guardada 
para problemas graves no futuro? 

a: Sim (  ) 
b: Não (  ) 

 
8- Você é muito rígida e teimosa? 

a: Sim (  ) 
b: Não (  ) 
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Anexo K 
 

 

(Escala Y-BOCS) 
 

 

OBSESSÕES 
 

 

1. TEMPO OCUPADO POR PENSAMENTOS OBSESSIVOS (OU OBSESSÕES) 
 
Pergunta: Quanto de seu tempo é ocupado por pensamentos obsessivos? 

0.  Nenhum 
1.  Leve: menos de uma hora por dia ou intrusões (invasões de sua mente) 

ocasionais 
 
2.  Moderado: uma a três horas por dia ou intrusões frequentes 
 
3. Grave: mais de três horas (até oito horas) por dia ou intrusões muito freqüentes 
 
4.  Muito grave: mais de oito horas por dia ou intrusões quase constantes 
 
2. INTERFERÊNCIA GERADA PELOS PENSAMENTOS OBSESSIVOS 
 
Pergunta: Até que ponto seus pensamentos obsessivos interferem com sua vida social 
ou profissional? 

0.  Nenhuma interferência 
1.  Leve: leve interferência nas atividades sociais ou ocupacionais,  mas o 

desempenho global não está comprometido 
 
2. Moderado: clara interferência no desempenho social ou ocupacional, mas 

conseguindo ainda desempenhar tarefas 
 
3. Grave: provoca comprometimento considerável no desempenho social ou 

ocupacional 
 
4. Muito grave: incapacitante 
 
3. SOFRIMENTO RELACIONADO AOS PENSAMENTOS OBSESSIVOS 
 
Pergunta: Até que ponto os seus pensamentos obsessivos lhe perturbam ou provocam 
mal-estar? 

0. Nenhuma perturbação 
1. Leve: pouco perturbador  
2. Moderado: perturbador, mas ainda controlável 
3. Grave: muito perturbador 
4. Muito grave: mal-estar quase constante e incapacitante 
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4. RESISTÊNCIA ÀS OBSESSÕES  
 
Pergunta: Até que ponto você se esforça para resistir aos pensamentos obsessivos? 
Com que frequência tenta não ligar para eles ou distrair a atenção quando eles entram 
na sua mente? 

0.  Sempre faz esforço para resistir, ou tem sintomas mínimos que não 
necessitam de resistência ativa 

1.  Tenta resistir na maior parte das vezes 
2. Faz algum esforço para resistir 
3.  Cede a todas as obsessões sem tentar controlá-las, ainda que faça 

algum esforço para afastá-las 
4. Cede completamente a todas as obsessões, de modo voluntário 

 
5. GRAU DE CONTROLE SOBRE OS PENSAMENTOS OBSESSIVOS 
 
Pergunta: Até que ponto você consegue controlar seus pensamentos obsessivos? É 
habitualmente bem-sucedida quando tenta afastar a atenção dos pensamentos 
obsessivos ou interrompê-los? Consegue afastá-los? 

0. Controle total  
1.  Bom controle: habitualmente capaz de interromper ou afastar as 

obsessões com algum esforço e concentração 
2.  Controle moderado: algumas vezes é capaz de interromper ou afastar as 

obsessões 
3. Controle leve: raramente bem-sucedida; quando tenta interromper ou 

afastar as obsessões, consegue somente desviar a atenção com dificuldade 
4.  Nenhum controle: as obsessões são experimentadas como 

completamente involuntárias; raras vezes você é capaz, mesmo que de 
forma momentânea, de alterar seus pensamentos obsessivos 
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COMPULSÕES (RITUAIS) 
 

 

6. TEMPO GASTO COM COMPORTAMENTOS COMPULSIVOS (COMPULSÕES 
OU RITUAIS) 

 
Pergunta: Quanto tempo você gasta executando rituais? Se compararmos com o 
tempo habitual que a maioria das pessoas necessita, quanto tempo a mais você usa 
para realizar atividades rotineiras, devido aos seus rituais? 

0.  Nenhum 
1.  Leve: passa menos de uma hora por dia realizando compulsões, ou 

ocorrência ocasional de comportamentos compulsivos 
2.  Moderado: passa de uma a três horas por dia realizando compulsões, ou 

execução frequente de comportamentos compulsivos 
3. Grave: passa de três a oito horas por dia realizando compulsões, ou 

execução muito frequente de comportamentos compulsivos 
4.  Muito grave: passa mais de oito horas por dia realizando compulsões, ou 

execução quase constante de comportamentos compulsivos muito 
numerosos para contar  

 
7. INTERFERÊNCIA PROVOCADA PELOS COMPORTAMENTOS COMPULSIVOS 
 
Pergunta: Até que ponto suas compulsões interferem em sua vida social ou em suas 
atividades profissionais? Existe alguma atividade que você deixa de fazer em razão 
das compulsões? 

0.  Nenhuma interferência 
1.  Leve: leve interferência nas atividades sociais ou ocupacionais, mas o 

desempenho global não está comprometido 
2. Moderada: clara interferência no desempenho social ou ocupacional, mas 

ainda consegue desempenhar 
3.  Grave: comprometimento considerável do desempenho social ou 

ocupacional 
4.  Muito grave: incapacitante  

 
8. DESCONFORTO RELACIONADO AO COMPORTAMENTO COMPULSIVO 
 
Pergunta: Como você se sentiria se fosse impedida de realizar suas compulsões? Até 
que ponto ficaria ansiosa? 

0.  Nenhum desconforto 
1.  Leve: ligeiramente ansiosa se as compulsões fossem interrompidas, ou 

ligeiramente ansiosa durante a sua execução. 
2.  Moderado: a ansiedade subiria para um nível controlável se as compulsões 

fossem interrompidas, ou ansiosa durante a  sua execução 
3.  Grave: aumento acentuado e muito perturbador da ansiedade se as 

compulsões fossem interrompidas, ou aumento acentuado e muito 
perturbador durante a sua execução 

4. Muito grave: ansiedade incapacitante com qualquer intervenção que possa 
modificar as compulsões, ou ansiedade incapacitante durante a execução 
das compulsões 
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9. RESISTÊNCIA ÀS COMPULSÕES 
 
Pergunta: Até que ponto você se esforça para resistir às compulsões? 

0.  Sempre faz esforço para resistir, ou tem sintomas mínimos que não 
necessitam de resistência ativa  

1.  Tenta resistir na maior parte das vezes 
2.  Faz algum esforço para resistir 
3.  Cede a quase todas as compulsões sem tentar controlá-las, ainda que 

faça com alguma relutância 
4. Cede completamente a todas as compulsões de modo voluntário 

 
10. GRAU DE CONTROLE SOBRE AS COMPULSÕES 
 
Pergunta: Com que pressão você se sente obrigada a executar as compulsões? Até 
que ponto consegue controlá-las? 

0.  controle total 
1. Bom controle: sente-se pressionada a executar as compulsões, mas tem 

algum controle voluntário 
2.  Controle moderado: sente-se fortemente pressionada a executar as 

compulsões e somente consegue controlá-las com dificuldade 
3.  Controle leve: pressão forte para executar as compulsões; o 

comportamento compulsivo tem de ser executado até o fim, e somente com 
dificuldade consegue retardar a realização das compulsões  

4.  Nenhum controle: sente-se completamente dominada pela pressão para 
executar as compulsões; tal pressão é sentida como fora do controle 
voluntário. Raramente se sente capaz de retardar a execução de 
compulsões 

 
Obsessões:   _____ 
Compulsões: _____ 
Escore total:  _____ 
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Anexo L 
 
 

(COLETA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS) 
 
 

1- Número: 
 
2- Idade:   _____  anos. 
 
3-  Raça: 

(   ) Branca 
(   ) Preta 
(   ) Parda 
(   ) Amarela (japonesa, chinesa e outras) 
(   ) Indígena 
(   ) Não declarada 
(   ) Outras 

 
4- Nível socioeconômico:  

(   ) Poucas condições financeiras 
(   ) Médias condições financeiras 
(   ) Boas condições financeiras 

 
5- Grau de Instrução: 

(   ) Analfabeta 
(   ) Primeiro grau incompleto 
(   ) Primeiro grau completo 
(   ) Segundo grau incompleto 
(   ) Segundo grau completo 
(   ) Superior incompleto 
(   ) Superior completo 

 
6- Situação Conjugal: 

(   ) Solteira 
(   ) União estável 
(   ) Casada  
(   ) Separada 
(   ) Viúva 

 
7- Religião: 

(   ) Não tem 
(   ) Católica 
(   ) Evangélica 
(   ) Espírita 
(   ) Outra. Qual? ______________________ 

 
8- Orientação Sexual: 

(   ) Heterossexual 
(   ) Homossexual 
(   ) Bissexual 
 

9- Condição de Saúde Física: 
(   ) Boa 
(   ) Pequenos problemas de saúde 
(   ) Ruim 
(   ) Péssima 
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