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 rESUMO Os delincuentes sexuais representan unha categoría ampla e hete-
roxénea. Neste artígo revisaremos os datos de reincidencia deste  
grupo de delincuentes e os factores de risco de recaída máis  
importantes con atención especial al diagnóstico de psicopatía.  
Asimesmo, ofreceremos unha análise sobre a eficacia nos delin-
cuentes excarcelados das políticas de registro oficial e outras políti-
cas penitenciarias. Nuestras conclusiones sinalan a importancia da 
evaluación sistemática e individualizada do risco de reincidencia 
y la constatación de programas de tratamiento cognitivo-conduc-
tuales que funcionan.

 Palabras chave delincuencia sexual, psicopatía, recaída, tratamento psicolóxico, 
criminoloxía.

 ABSTRACT Sexual offenders represent a wide and heterogeneous categoy. In 
this paper, we will review both recidivisim rates of this criminal 
group and the more important recidivism risk factors, with a es-
pecial attention to the diagnosis of psychopaty. In the other hand, 
we offer an analysis on effectiveness of registered sex offenders and 
others criminal justice policies in prisioners released. Our con-
clusions enfatizes the importance of a sistematic and individual-
ized assessment of recidivism risk and the existence of cognitive- 
behavioral treatment programs that work.

 Key-words: sexual offenders, psychopaty, recidivisim, psychological  
treatment, criminology.



80 · cadernos de psicoloxía número 33 · maio 2011

1. INTRODUCIÓN

O delincuente sexual é, perante todo, un 
concepto popular (aquel que comete deli-
tos sexuais) que é recollido pola lexislación 
(«delitos contra a liberdade sexual»), mais 
de ningunha maneira recolle unha categoría 
homoxénea, xa que son moitos os tipos de 
delincuentes sexuais que existen. É, natural-
mente, imposíbel dicir que un suxeito que rea-
liza tocamentos nun autobús aproveitando a 
aglomeración ten a mesma psicoloxía que un 
violador sádico, ou un homicida en serie de 
mulleres.

Porén, os casos que aparecen nos medios 
correspóndense con asuntos moi graves: homi-
cidas de nenos ou psicópatas sexuais e, así, can-
do se fala da «ameaza do delincuente sexual» 
déixase fóra á maior parte dos suxeitos que 
transgriden a lei por unha motivación sexual 
que, sen dúbida algunha, non se corresponden 
con ese perfil tan extremo.

Agora ben, non cabe dúbida que vivimos 
nunha época onde a sociedade pide unha 
lexislación moi dura contra os delincuentes 
sexuais, levada pola indignación que producen 
os episodios de grande violencia e desdobra-
mento mediático: fai uns anos o caso de Marc 
Dutroux sacudiu toda Bélxica, e en España te-
mos ben recente o asasinato da pequena Mari 
Luz e o duplo crime das policías en prácticas 
de Barcelona a mans do violador reincidente 
Pedro Jiménez.

A resposta perante esa reivindicación ten 
diferentes perfís, segundo nos fixemos en Nor-
teamérica, os países de lingua inglesa (Rei-
no Unido, Australia, Sudáfrica) ou a Europa 
continental. Mentres que nos Estados Unidos 
triunfou unha política moi represiva (o que pa-
radoxalmente non exclúe a existencia de pro-
gramas de tratamento especializados), exacer-
bada pola forza que alí teñen os movementos 
das vítimas, na Europa continental ese maior 
punitivismo foi temperado pola crenza na ne-
cesidade de rehabilitar e reintegrar os agreso-

res sexuais mediante beneficios penitenciarios 
e unha perspectiva médica sobre a natureza 
desta desviación (herdanza quizá da tradición 
criminolóxica baseada na defensa social e o 
positivismo). O Reino Unido situaríase nunha 
posición intermedia, aínda que ha recolleu nos 
últimos anos algunhas das iniciativas xurdi-
das nos Estados Unidos, como a creación dun 
rexistro oficial e a notificación á comunidade 
da presenza dun ex-convicto sexual no seu seo 
(Petrunick e Deutschmann, 2008).

Así pois, esta introdución ha de servir para 
sinalar un feito obvio aínda que moitas veces 
omitido: algúns delincuentes sexuais son moi 
perigosos, e merecen toda a nosa atención, 
mais faríamos mal en entender que todo delin-
cuente sexual, polo feito de selo, é tal ameaza. 
De feito, como explicamos a continuación, as 
súas taxas de reincidencia (aínda recoñecendo 
a existencia da cifra obscura ou delitos non 
detectados) son máis ben modestas. Outra 
cuestión é o delincuente sexual psicópata, sen 
dúbida o que maior risco ten de reincidencia e 
o que presenta os obstáculos máis graves para 
un adecuado tratamento, como se discutirá 
máis adiante.

2. A REINCIDENCIA DOS 
DELINCUENTES SEXUAIS

Até a data, a investigación revelou que os de-
lincuentes sexuais reinciden menos que os 
outros tipos de delincuentes. Ademais, cando 
os delincuentes sexuais reinciden, os seus de-
litos acostuman ser de natureza non sexual. 
Así, cando Langan e Levin (2002) examinaron 
a reincidencia de 9.691 delincuentes sexuais 
liberados da prisión en 1994, e que estiveran 
unha media de tres anos en liberdade, acha-
ron que só un 12% volveran cometer un delito 
sexual. No recente estudo de Schumuker e Lö-
sel (2008) deuse cunha taxa de reincidencia 
para delincuentes non suxeitos a programas de 
tratamento do 17,5 %. Agora ben, a pesar destes 
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datos, que sinalan claramente que os agresores 
sexuais tenden a reincidir menos que os outros 
delincuentes, cabe dicir que son eles os que 
maior tendencia mostran a cometer un novo 
delito sexual (Duwe et al., 2008).

Por outra parte, ao menos o 75% das rein-
cidencias por delito sexual lévanse a cabo en 
persoas que os agresores coñecían previamen-
te (Duwe et al., 2008).

Cales son os mellores predictores da rein-
cidencia sexual? Non todos os factores inflúen 
por igual en todos os delincuentes sexuais, 
mais a investigación actual apunta para os se-
guintes como os máis relevantes (Hanson e 
Morton-Bourgon, 2005):
1.  Ter un historial delitivo previo
2.  Diagnóstico de psicopatía
3.  Unha orientación sexual desviada (parafi-

lia; obsesión sexual)
4.  Vítimas previas descoñecidas
5.  Relacións íntimas conflitivas
6.  Identificación emocional con nenos

7.  Historia previa de delitos sexuais que non 
implican contacto físico (p.ex., exhibicio-
nismo).
Contrariamente, os delincuentes sexuais 

tenderán a reincidir menos cando agridan na 
casa (incesto), sexan primarios, maiores de 50 
anos, e que procuren vítimas nenas en vez de 
nenos. Isto lévanos a concluír que non todos 
os delincuentes sexuais deberían ser tratados da 
mesma maneira. Actualmente hai un certo con-
senso á hora de sinalar que son os agresores de 
nenos extrafamiliares os que presentan maio-
res taxas de reincidencia (é dicir, pedófilos 
homosexuais).

3. A POLÍTICA DO REXISTRO 
OFICIAL E AS RESTRICIÓNS  
DE RESIDENCIA

Durante os últimos 15 anos, algúns países do 
ámbito anglosaxón como os Estados Unidos 
e Inglaterra introduciron leis que esixen o 
rexistro oficial dos delincuentes sexuais. Tal 
rexistro implica presentar á policía o lugar 
onde se vai vivir para que tomen nota do seu 
nome, enderezo, tipo de condena cumprida e 
deixar unha foto recente. Posteriormente esa 
información faise pública entre os residentes 
da zona mediante páxinas de internet locais ou 
a exposición dos rexistros en lugares públicos 
como bibliotecas ou as propias comisarías de 
policía. Xunto con isto, algúns estados de Nor-
teamérica impoñen restricións no lugar onde 
os delincuentes sexuais poden chegar a vivir, 
particularmente os pedófilos. Finalmente, ta-
mén se emprega, de forma crecente, a figura 
de oficiais de liberdade condicional especiali-
zados nestes delincuentes, así como o arresto 
domiciliario con supervisión electrónica, es-
tablecéndose a permanencia obrigada na casa 
con excepción da asistencia ao traballo, centro 
formativo e saídas ocasionais ao supermerca-
do ou á igrexa.

OS CASOS QUE APARECEN NOS 
MEDIOS CORRESPÓNDENSE 
CON ASUNTOS MOI GRAVES: 
HOMICIDAS DE NENOS OU PSI-
CÓPATAS SEXUAIS E, ASÍ, CANDO 
SE FALA DA «AMEAZA DO DELIN-
CUENTE SEXUAL» DÉIXASE FÓRA 
Á MAIOR PARTE DOS SUXEITOS 
QUE TRANSGRIDEN A LEI POR 
UNHA MOTIVACIÓN SEXUAL 
QUE NON SE CORRESPONDEN 
CON ESE PERFIL TAN EXTREMO
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existe unha estabilidade económica, os nenos 
acostuman ser fortemente supervisados e as 
rúas son máis seguras (Putnam, 2001), todo 
o contrario dos lugares onde existe déficit en 
capital social, onde o deterioro económico vai 
parello ao social.

Os estudos de rehabilitación de expresos 
mostran que a desistencia no delito garda 
unha profunda relación co acceso a un traballo 
digno e coa relación frecuente con familiares e 
amigos que os apoian nese esforzo por abando-
nar uns valores e hábitos antisociais, o que im-
plica que están ao seu alcance oportunidades 
para vivir sen recorrer ás formas tradicionais 
do delito. Por conseguinte, os delincuentes 
sexuais poderían encontrarse con diferen- 
tes barreiras na reintegración como conse-
cuencia da política de rexistro oficial e outras 
medidas acrecentadas, como é a restrición de 
morada e o control electrónico. A táboa 1 mos-

Estas medidas son obxecto de discusión, 
xa que podería pensarse que, lonxe de dimi-
nuír a reincidencia, a incrementan. A razón 
sería a seguinte: se a reintegración esixe ser 
aceptado nunha comunidade e cumprir coas 
obrigacións cidadás, tales medidas poderían 
supor un incremento notábel das dificultades 
para conseguir a meta, ao estigmatizar a súa 
presenza no barrio e imporlle unhas regras 
que limitan drasticamente a súa capacidade 
de relación e interacción social.

Este argumento ten en conta o clásico 
concepto en Criminoloxía de control social 
informal, e o máis moderno de capital social. 
Este último, aínda que definido de diversas ma-
neiras, pode entenderse, no esencial, como o 
recurso que deriva e é facilitado polos vínculos 
sociais (Coleman, 1988). Isto é, o capital social 
é a información e axuda que se prestan entre si os 
residentes dun lugar. Neste tipo de comunidades 

Táboa 1. BARREIRAS PARA A REINTEGRACIÓN DOS  
DELINCUENTES SEXUAIS

Os delincuentes sexuais poden 
experimentar
Barreiras na reintegración 
(exclusión do capital social),

A súa retirada voluntaria da vida comunitaria: a existencia dun 
estigma promovido polos casos «estrela» dos Medios acentúan  
o desexo dos delincuentes sexuais por afastárense da vida pública. 
O rexistro aumenta o seu sentimento de illamento e vergoña,  
e o seu afastamento da vida relacional, o cal repercute na súa vida 
laboral, social e emocional. 

como consecuencia de... A mobilización do control social informal: este, definido como a 
vontade dos residentes locais por tomar responsabilidade da 
calidade da vida en común e para traballar conxuntamente de cara 
a evitar problemas, podería dirixirse en contra dos delincuentes 
sexuais.

A falta de capital social dos lugares de residencia: á saída da prisión, 
moitos delincuentes sexuais vense relegados a comunidades cunha 
alta desorganización social (poucos empregos, baixa economía), 
algo que podería ser aumentado pola política de restrición de 
residencia. Iso implicaría unha poboación flutuante elevada, e 
poucas opcións para crear vínculos positivos.

O uso de medidas de supervisión moi estritas: o uso da supervisión 
intensiva e o control electrónico poderían diminuír gravemente 
a relación dos delincuentes sexuais cos seus familiares, amigos e 
veciños.
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4. PSICÓPATAS SEXUAIS

Sen dúbida, entre os agresores sexuais que 
presentan maior risco dunha reincidencia xe-
ral violenta e unha sexual específica están os 
agresores cun diagnóstico de psicopatía. Non 
en van, os delincuentes sexuais psicópatas son 
os que teñen unha maior prevalencia na comi-
sión de agresións sádicas.

Eles, en efecto, son responsábeis dunha 
cantidade desproporcionada de crimes, ac-
tos violentos e condutas que causan ansie-
dade e un profundo malestar social (Harris,  
Rice e Lalumière, 2001), o que levou a afirmar 
a estes últimos autores que «con respecto á 
persistencia, frecuencia e gravidade dos feitos 
cometidos, os psicópatas varóns constitúen 
os suxeitos máis violentos dos que se ten no-
ticia» (p. 406).

Robert Hare (1998), caracterizando o psi-
cópata, escribe o seguinte: «Describín o  
psicópata como un depredador da súa propia 
especie que utiliza o encanto persoal, a mani-

tra algúns dos problemas e efectos que tales 
leis poderían ter sobre o capital social.

Burchfield e Mingus (2008) levaron a 
cabo unha entrevista en profundidade con 
23 delincuentes sexuais liberados sometidos 
a estas medidas intimidatorias, e concluíron 
que «esas entrevistas revelan que esta polí-
tica ten efectos prexudiciais, particularmente 
polo que respecta ao mantemento de relacións, 
encontrar emprego e aloxamento, e facer fren-
te o estigma de ser un delincuente sexual»  
(p. 371). Tales achádegos foron coincidentes 
cos resultados doutros estudos, que tamén 
apuntaron os efectos negativos do rexistro ofi-
cial (por exemplo, Meloy, 2005). Non obstante, 
só cinco dos 23 delincuentes sexuais avaliados 
informaron sobre o sufrimento de accións de 
asedio ou fustigamento por parte de residen-
tes do seu barrio, algo que era especialmente 
temido por moitos. De feito, os entrevistados 
encontraron moito máis negativo o feito de ter 
que soportar os rigores do arresto domiciliario 
e da supervisión electrónica que o ostracismo 
ou hostilidade dos antigos amigos, familiares e 
veciños. De acordo coas súas opinións, a impo-
sición tan estrita de movementos impedíalles 
facer unha vida minimamente normal.

Por outra parte, como consecuencia da po-
lítica de restrición da residencia, os delincuen-
tes sexuais son, xeralmente, relegados a vivir 
en lugares con poucos recursos e desorgani-
zación social, algo que se ve agravado porque 
esta política obriga a moitos deles a abandonar 
as súas moradas, ao impor a sentenza a nece-
sidade de gardaren unha distancia (polo xeral 
de 1000 pés: 6 pés = 1,80 metros) dos lugares 
onde os nenos acostuman agruparse (escolas, 
parques etc.). Estas restricións no lugar para 
vivir implica un illamento persoal, unha me-
nor estabilidade e, moitas veces, problemas 
financeiros. Todo o que sabemos agora indica 
que a política de restrición de residencia acre-
centa penalidades ás xa coñecidas do rexistro 
oficial de delincuentes sexuais. 

OS ENTREVISTADOS  
ENCONTRARON MOITO MÁIS 
NEGATIVO O FEITO DE TER  
QUE SOPORTAR OS RIGORES  
DO ARRESTO DOMICILIARIO E 
DA SUPERVISIÓN ELECTRÓNICA 
QUE O OSTRACISMO OU HOSTI-
LIDADE DOS ANTIGOS AMIGOS, 
FAMILIARES E VECIÑOS. DE 
ACORDO COAS SÚAS OPINIÓNS, 
A IMPOSICIÓN TAN ESTRITA  
DE MOVEMENTOS IMPEDÍA- 
LLES FACER UNHA VIDA  
MINIMAMENTE NORMAL
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describe pouco máis que a delincuencia xeral 
persistente e grave (Hare, 1998). Na táboa 3 
figuran os ítems da PCL-R, con dous factores. 
O factor 1 mide os aspectos da personalidade 
clásica do psicópata: encanto superficial, sen 
remordementos, manipulador, emocional-
mente insensíbel... Mide elementos do mundo 

pulación, a intimidación e a violencia para 
controlar os demais e para satisfacer as súas 
propias necesidades egoístas. Ao faltarlle a 
consciencia e os sentimentos que o relacionan 
cos demais, ten a liberdade de apropiarse do 
que desexa e de facer a súa vontade sen reparar 
nos medios e sen sentir o menor indicio de 
culpa ou arrepentimento» (p. 196). 

Na actualidade existen dous sistemas de 
diagnóstico da psicopatía. O primeiro é o do 
DSM-IV, ou Manual diagnóstico e estatístico 
dos transtornos mentais (publicado pola Ame-
rican Psychiatric Association en 1994), que 
inclúe na categoría de «transtorno antisocial 
da personalidade» aos psicópatas –ou, me-
llor dito, fai sinónimo este diagnóstico co de 
psicopatía–. Na táboa 2 aparecen os criterios 
diagnósticos do Transtorno Antisocial da Per-
sonalidade (TAP).

Hare (1998) expón a crítica de que «os 
criterios de diagnóstico do TAP identifican 
realmente aos suxeitos que son delincuentes 
persistentes, a maioría dos cales non son psi-
cópatas». Desta maneira, «a validez predicti-
va da psicopatía, tal e como se avalía mediante 
a PCL-R é abrumadora, mais ten pouca rele-
vancia con relación ao transtorno antisocial 
de personalidade» (p. 191).

Cando Robert Hare publica o Psychopa-
thy Checklist Revised («A Escala revisada de 
valoración da psicopatía», ou PCL-R; Hare, 
1991) axústase á esencia do transtorno de per-
sonalidade definido de maneira clásica por 
Cleckley na súa obra The Mask of sanity, e desa 
maneira parece describir unha persoa que é 
«algo máis» e «diferente» do que aparece no 
DSM-IV e o seu diagnóstico de personalidade 
antisocial (ver táboa 3).

A correlación entre a PCL-R e o TAP acos-
tuma ser alta, por volta de .55/.65, porén, a 
prevalencia da desorde entre pacientes foren-
ses usando a PCL-R é moito máis baixa que se 
empregarmos o criterio do TAP (15-30% vs. 
50-80%, respectivamente), de aí a crítica no 
sentido de que o TAP é unha categoría que 

Táboa 2. O DIAGNÓSTICO DO TAP  
SEGUNDO O DSM-IV

A. Un patrón xeral de desprezo e violación dos 
dereitos dos demais que se presenta desde a idade 
de 15 anos, como indican tres (ou máis) dos 
seguintes ítems:

1. fracaso para adaptarse ás normas sociais no que 
respecta o comportamento legal, como o indica 
o feito de perpetrar repetidamente actos que son 
motivo de detención

2. deshonestidade, indicada por mentir 
repetidamente, utilizar un alias, estafar a outros 
para obter un beneficio persoal ou por pracer

3. impulsividade ou incapacidade para planificar 
o futuro

4.  irritabilidade e agresividade, indicados por 
pelexas físicas repetidas ou agresións

5. despreocupación imprudente pola súa 
seguridade ou a dos demais

6. irresponsabilidade persistente, indicada 
pola incapacidade de manter un traballo con 
constancia ou de facerse cargo de obrigacións 
económicas

7. falta de remordementos, como o indica a 
indiferenza ou a xustificación do feito de ter 
danado, maltratado ou roubado a outros.

B. O suxeito ten, ao menos, 18 anos.

C. Existen probas dun transtorno disocial  
que comeza antes da idade de 15 anos.

D. O comportamento antisocial non  
aparece exclusivamente no transcurso  
dunha esquizofrenia ou un episodio maníaco.
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personalidade non son psicópatas; simplemente 
son delincuentes reincidentes ou crónicos.

Ademais, unha das características moi co-
mún entre os psicópatas é a busca de sensa-
cións, trazo de personalidade que se define 
pola necesidade de experimentar sensacións 
e experiencias novas, variadas e complexas e a 
predisposición para aventurarse en situacións 
que supoñen un risco para a integridade física 
e para o mantemento de relacións satisfacto-
rias cos demais. 

Hai unha importante investigación que 
apunta que a PCL-R é un instrumento eficaz 
na predición da reincidencia xeral e violenta, 
e non só en delincuentes encarcerados senón 
tamén en pacientes internados en hospitais 
psiquiátricos xudiciais e civís.

Os delincuentes sexuais son unha po-
boación reticente ao tratamento, mais os psi-
cópatas sexuais teñen unha maior probabilida-
de de reincidir antes e en maior frecuencia. Os 
estudos máis recentes apuntan que os pedófi-
los con alta psicopatía e baixa intelixencia teñen 
un risco maior de reincidencia, algo que pode 
ser predito de forma significativa pola PCL-R 
(Beggs e Grace, 2008)

Por outra parte, un elemento que ilustra 
a importancia de detectar a psicopatía nos 
delincuentes sexuais é que os delincuentes 
psicópatas son tanto capaces de mostrar unha 
violencia reactiva ou impulsiva, como preme-
ditada ou controlada, o que sen dúbida acarre-
ta maiores riscos e posibilidades con respecto 
á capacidade de levar a cabo a agresión.

Así pois, despréndese do anterior que a 
personalidade antisocial, tal e como é ava-
liada pola PCL-R, é un valioso indicador da 
reincidencia sexual (mais non se o diagnós-
tico é realizado mediante o TAP, tal e como á 
avaliado polo DSM-IV). Isto ten importantes 
implicacións forenses: os peritos deberían es-
pecificar se, cando usan o termo de psicópata, 
este obedece a un diagnóstico realizado me-
diante os criterios do TAP ou, pola contra, se 
foi realizado mediante a PCL-R.

emocional e interpersoal do suxeito. O factor 2 
mide a conduta antisocial e a impulsividade, e 
é a que correlaciona sobre todo co TAP. Por 
iso a escola de Robert Hare se queixa de que 
chamar «psicópata» ao diagnosticado dun 
TAP é inadecuado, porque a maioría dos que 
teñen este diagnóstico de transtorno antisocial da 

Táboa 3. OS ÍTEMS DA PCL-R DE  
ROBERT HARE (1991)

Factor 1.

Encanto superficial e locuacidade

Sentimento de grandiosidade persoal

Mentira patolóxica

Manipulación

Falta de sentimentos de culpa e de 
arrepentimento

Emocións superficiais

Insensibilidade / falta de empatía

Incapacidade de recoñecer a responsabilidade  
dos seus actos

Factor 2.

Procura de sensacións

Estilo de vida parásito

Falta de autocontrol

Problemas de conduta precoces

Ausencia de metas realistas

Impulsividade

Irresponsabilidade

Delincuencia xuvenil

Anulación da liberdade condicional

E hai tres ítems adicionais:

Conduta sexual promiscua

Moitas relacións maritais breves

Versatilidade delitiva
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comparacións independentes entre grupos 
de delincuentes sexuais tratados e non tra-
tados (cun número total de 22.181 suxeitos). 
A maioría dos estudos mostraron un efecto 
positivo. En conxunto, os delincuentes trata-
dos reincidiron o 11,1%, mentres que os non 
tratados chegaron ao 17,5%. Os achádegos en 
reincidencia violenta e non violenta foron  
parecidos. 

Cales son os métodos máis efectivos? 
Deixando á parte a castración cirúrxica por 
motivos éticos (mais que parece ser efecti-
va!), as estratexias máis prometedoras son de 
natureza psicolóxica, na orientación denomi-
nada cognitivo-condutual, que consiste en 
ensinar ao suxeito a controlar o seu impulso 
desviado, a evitar situacións de alto risco e a 
non servirse de xustificacións para cometer 
os delitos. De maneira máis específica, os mé-
todos de tratamento cognitivo-condutuais 
para delincuentes sexuais caracterízanse por 
ensinar aos suxeitos tratados novas formas de 
pensar (restruturación cognitiva), de percibir 
e interpretar emocións (como a empatía) e 
de actuar (autocontrol do impulso sexual vio-
lento). É unha re-aprendizaxe na súa forma 
de achegarse e vivir a sexualidade, xunto con 
outros apoios terapéuticos que son relevantes 
para outros delincuentes (como a integración 
laboral, o abuso do alcol etc.). A táboa 1 mostra 
o contido do programa de tratamentos sexuais 
realizado na prisión de Brians, desenrolado 
por Garrido e Beneyto (1995). O gráfico 2 
mostra os resultados da intervención, cos ín-
dices de reincidencia dos grupos control e ex-
perimental (Redondo e Garrido, 2008). Pode 
verse como, dentro do nivel de reincidencia 
modesto dos suxeitos, os delincuentes sexuais 
tratados reincidiron de forma claramente me-
nor que os delincuentes control. Os datos ta-
mén mostraron que a gravidade dos delitos 
cometidos polos reincidentes era menor que 
a dos delitos do grupo control.

Que pasa coa –mal chamada– castración 
química? (moito mellor a expresión «trata-

5. O TRATAMENTO DOS 
DELINCUENTES SEXUAIS

A boa noticia é que existen traballos sólidos 
que demostran que o tratamento dos delin-
cuentes sexuais non é unha perda de tempo. 
Hai dous traballos recentes moi importantes 
que avalan esta conclusión. O primeiro é o 
de Hanson et al. (2002), os cales revisaron 43 
estudos de tratamento con estes delincuentes 
(mediante a comparación de máis de 5.000 
suxeitos tratados con máis de 4.000 non tra-
tados), e descubriron que mentres os non  
tratados reincidían nun novo delito sexual 
cunha taxa do 16,8%, os tratados reincidían 
nun 12,3%. Os resultados foron parecidos can-
do se comparou a reincidencia noutros delitos.

Un estudo máis moderno, o de Schumuc-
ker e Lösel (2008), levou a cabo, tras un estu-
do exhaustivo da literatura especializada, 80 

DE MANEIRA MÁIS ESPECÍFICA, 
OS MÉTODOS DE TRATAMENTO 
COGNITIVO-CONDUTUAIS  
PARA DELINCUENTES SEXUAIS 
CARACTERÍZANSE POR  
ENSINAR AOS SUXEITOS  
TRATADOS NOVAS FORMAS  
DE PENSAR (RESTRUTURACIÓN 
COGNITIVA), DE PERCIBIR  
E INTERPRETAR EMOCIÓNS 
(COMO A EMPATÍA) E DE  
ACTUAR (AUTOCONTROL DO 
IMPULSO SEXUAL VIOLENTO). 
É UNHA RE-APRENDIZAXE NA 
SÚA FORMA DE ACHEGARSE E 
VIVIR A SEXUALIDADE
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mento farmacolóxico»). En esencia, trátase 
de administrar substancias por vía oral ou in-
tramuscular que influencian a produción e os 
efectos dos andróxenos (testosterona), que 
son esenciais para a conduta sexual do varón, 
e reducen a testosterona mediante diferentes 
mecanismos. A consecuencia do tratamento é 
a diminución do desexo sexual. Os fármacos 
habituais son o acetato de medroxiproxestero-
na, o acetato de ciproterona e outros, entre os 
que destacan os inhibidores da recaptación da 
serotonina (os delincuentes sexuais tenden a 
preferir estes antes que os antiandróxenos po-
los seus menores efectos secundarios).

É claro que este tratamento inhibe o dese-
xo sexual mentres se está a administrar; é 
temporal nos seus efectos, a diferenza da cas-

tración cirúrxica. Até a data comprobouse en 
varias ocasións que se reducen de maneira 
importante as fantasías sexuais desviadas, as 
obsesións e o desexo sexual (Bourget e Bra-
ford, 2008), mais, por si só este tratamento non 
demostrou ser efectivo. O veredicto da inves-
tigación, na actualidade, é que pode ser un 
valioso complemento coa terapia psicolóxica  
adecuada.

6. CONCLUSIÓNS

Do meu punto de vista é prioritario tomar 
diferentes accións para reducir a ameaza dos 
delincuentes sexuais que realmente son unha 
ameaza.

Táboa 4. O PROGRAMA DE TRATAMENTO  
EN BRIANS

Módulos ou ingredientes Fundamentos Obxectivos

1. Distorsións cognitivas 
(restruturación) 
(44 se.)

TC de Beck e outras contribucións 
sobre pensamentos automáticos e 
errados e sobre restruturación

Restruturar a percepción e 
distorsións do suxeito sobre o feito 
delitivo, os seus propios desexos e a 
súa percepción das mulleres, nenos, 
violencia etc.

2. Mecanismos de defensa
(15 se.)

Técnicas de neutralización de 
Matza e Terapia de realidade de 
Glasser

Erradicar o uso de xustificacións e 
promover a responsabilización da 
súa conduta

3. Consciencia emocional
(18 se.)

Educación en autoexploración 
emocional

Aumentar a consciencia e o 
repertorio emocional do suxeito

4. Empatía coa vítima
(27 se.)

Traballo de Marshall sobre 
sensibilización cara a dor e 
emocións alleas; técnica role taking 
de Platt et al.

Ensinar a recoñecer emocións 
e sentimentos doutras persoas 
(vítimas), e aumentar a súa 
capacidade de empatía

5. Prevención de recaídas
(17 se.)

Pithers e Laws a partir de Marlat e 
Gordon (en alcólicos)

Mellorar a capacidade para 
anticipar e romper as cadeas 
de precursores (cognitivos, 
fisiolóxicos, emocionais, 
condutuais e ambientais)  
dos seus delitos

6. Estilo de vida positivo
(17 se.)

Técnicas psicoeducativas, modelado 
estruturado de Goldstein

Mellorar a súa planificación de vida 
e os seus hábitos e rutinas diarias
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Na importante revisión sobre tratamento de 
Schumucker e Lösel púidose constatar que 
o tratamento fóra das prisións, realizado con 
suxeitos de risco baixo ou moderado, alcanza 
uns resultados –cando menos– igual de bo 
que o levado a cabo nas prisións. O que si que 
resulta apropiado é que o programa ofrecido 
sexa especificamente deseñado para esta po-
boación, así como que se conclúa na súa ínte-
gra, e que sexa aceptado de forma voluntaria.

Que podemos dicir sobre a supervisión na 
comunidade? Creo que os resultados sinalan 
que tal supervisión ha de ser facilitadora da in-
tegración, e non un obstáculo á mesma. Debe 
terse en conta que o control e a axuda non son 
incompatíbeis: cando alguén especializado 
está pendente de axudar a outra persoa tamén 
coñece o seu deambular. As experiencias que 
temos até a data, con medidas de control na 
comunidade de índole restritiva e facilitadora 
do supervisionismo, non demostraron empi-
ricamente ser efectivas.

Quizá a chave sexa, de novo, discriminar. 
Algúns delincuentes sexuais son moi perigosos. 
Non creo que sexa inconveniente retelos 
longo tempo na prisión. Mais moitos non o 
son, e pódense ver beneficiados por uns pro-
gramas que contemplen unha supervisión 
razoabelmente próxima na comunidade que 
vaia unida a un apoio no seu proceso de rein-
tegración.
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