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Resumo
Esta é uma revisão narrativa com o objetivo de descrever o conceito de altruísmo patológico e discutir a influência das distorções cognitivas em sua manifestação. O altruísmo é um comportamento voluntário direcionado para ajudar alguém, no qual o altruísta incorre em risco ou custo e não visa recompensas externas. A motivação altruísta
de ajuda é originada pela empatia, habilidade que requer uma avaliação adequada da
situação do outro, bem como o compartilhamento emocional e expressão comportamental, verbal ou não verbal. Percepções distorcidas podem desencadear uma forma
disfuncional de altruísmo, o qual, apesar de ter o objetivo de aumentar o bem-estar do
outro, acaba prejudicando-o ou não sendo útil. Dessa forma, nenhum dos envolvidos
são beneficiados. Crenças distorcidas que originam culpa, o senso de responsabilidade
pelo bem do outro, dificuldades em perceber pistas sociais e dificuldade em regulação
emocional parecem ser os principais fatores relacionados a esse comportamento, podendo gerar um padrão compulsivo. Assim, intervenções, com fim de tratamento e/
ou prevenção poderiam ser pensadas para pessoas com esse funcionamento, beneficiando o indivíduo e suas relações interpessoais.
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Abstract
This is a narrative review aimed at describing the concept of pathological altruism and
discussing the influence of cognitive distortions on its manifestation. Altruism is a voluntary behavior directed toward helping someone in which the altruist incurs in risk
or cost and does not seek external rewards. The altruistic motivation for help comes
from empathy, an ability that requires an adequate assessment of the other’s situation, as well as emotional sharing and behavioral expression, verbal or non-verbal. Distorted perceptions can trigger a dysfunctional form of altruism, which, while aiming to
increase the well-being of the other, ends up being harming or unhelpful. In this way,
none of those involved are benefited. Distorted beliefs that give rise to guilt, a sense
of responsibility for the good of the other, difficulties in perceiving social cues, and difficulty in emotional regulation seem to be the main factors related to this behavior,
which can generate a compulsive pattern. Thus, interventions with end of treatment
and / or prevention could be designed for people with this functioning, benefiting the
individual and their interpersonal relationships.
Keywords: Altruism; Pathological Altruism; Cognitive Distortions.
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tisfação da necessidade ou desejo do outro permite evitar seu
sofrimento ou fazê-lo sentir bem-estar promove a necessidade
e vontade de ajudá-lo (Ricard, 2015).
Contudo, a habilidade empática envolve uma diferenciação entre o “eu” e o “outro”. Ou seja, não há uma confusão
sobre a origem do sofrimento ou angústia, o altruísta entende
que esta vem da outra pessoa. Esta distinção é, para alguns
autores, indispensável para a experiência da empatia (Decety,
& Jackson, 2004; Falcone et al., 2008; de Waal, 2010). Falcone
(2012) afirma que a separação entre o próprio estado mental
e o do outro é imprescindível para identificar a fonte real dos
próprios sentimentos. Somente sob esta condição é possível
surgir o interesse que leva ao comportamento altruísta de ajuda.
Estudos vêm consistentemente demonstrando que a
empatia é diretamente relacionada a comportamentos com a
intenção de beneficiar outra pessoa, os quais não precisam ser,
necessariamente, altruístas (Batson et al., 1997; Eisenberg et
al., 1989; Maner & Gailliot, 2007). Desse modo, Batson, O’Quin,
Fultz, Vanderplas, e Isen (1983) propõem a hipótese empatia-altruísmo, na qual se entende que a preocupação empática
está relacionada a um foco afetivo na pessoa que está sofrendo,
mais do que em si mesmo, e esta produz uma motivação verdadeiramente altruísta de ajuda. O comportamento originado tem
o objetivo final de reduzir a aflição do outro, ainda que possa
proporcionar resultados positivos para si (Edele, Dziobek, &
Keller, 2013; Maner & Gailliot, 2007). Em diversos estudos, a
manipulação da empatia mostrou um aumento na frequência
de comportamentos altruístas, corroborando a proposta de que
sentir empatia por alguém parece motivar o altruísmo (Batson
et al., 1983; Batson& Ahmad, 2001; Edele et al., 2013; Klimecki,
Mayer, Jusyte, Scheeff, & Schönenberg, 2016).
Como apontado, consequências inesperadas, como
emoções positivas, podem surgir do altruísmo e este parece
estar relacionado à melhor saúde e bem-estar (Post, 2005). Em
uma revisão sistemática, Falcone, Krieger, Placido, Rodrigues
e da Rocha (2017) encontraram que a maior parte dos estudos
indicam uma predominância de efeitos positivos decorrentes da
ação altruísta. Estudos demonstram que esse comportamento
se associa ao melhor funcionamento fisiológico (Guo, Wu, &
Li, 2017; Miller, Kahle, & Hastings, 2015) e emocional (Pareek
& Jain, 2012; Post, 2005; Oliveira, 2018), trazendo benefícios
ao altruísta.
Desse modo, o altruísmo constitui um comportamento
importante para as relações interpessoais e a vida em sociedade. Ainda que tenha como condição um prejuízo para quem
o exerce, parece gerar, de maneira imprevista, satisfação e
bem-estar para o altruísta, além de melhorar o estado daquele
que recebe a ajuda. Portanto, a hipótese empatia-altruísmo
coloca a empatia em um ponto central para o desempenho do
comportamento altruísta e esta requer uma interpretação cognitiva acurada da necessidade do outro para que as emoções
desencadeadas e o comportamento expresso sejam, de fato,
funcionais e úteis.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é uma revisão narrativa, a qual busca descrever o altruísmo patológico, um conceito ainda pouco
difundido, e discutir a influência das distorções cognitivas em
sua manifestação. Para isso, se faz relevante compreender o
comportamento altruísta e sua relação com a empatia, para
que então possa ser exposta sua forma disfuncional.
O altruísmo é um comportamento voluntário direcionado
para ajudar alguém, no qual o altruísta incorre em risco ou custo
e não visa recompensas externas (Oliner, 2002), sendo um tipo
de comportamento pró-social (Eisenberg et al., 1999). Diante
dessa definição, é imprescindível que a motivação seja o bem-estar do outro e que o comportamento seja exercido, sendo
mais adequado não restringir o altruísmo a condutas externas
sem saber o que o desencadeou. Ainda, é possível que surjam
consequências imprevistas e/ou indesejadas, como sentimentos
agradáveis ou reconhecimento social, mas estas não devem
questionar sua natureza quando a razão para exercê-lo seja
fazer o bem ao outro (Ricard, 2015).
Incorrer em um risco ou um custo é inerente ao altruísmo, contudo, isso pode ser muito subjetivo. Geralmente, os
riscos e custos assumidos em favor do outro são exteriores
(conforto físico, recursos financeiros, tempo etc) e não correspondem a um custo interior. Ou seja, o indivíduo que escolhe
agir de maneira altruísta, momentaneamente, abre mão de
alguma coisa, mas isso não implica, necessariamente, em
sofrimento. Desse modo, o altruísmo não traz infelicidade para
quem o exerce e não deixa de ser altruísta quando gera um
sentimento de satisfação, desde que essa não seja sua motivação (Ricard, 2015). Estudos demonstram que as pessoas
apresentam disposição para agir dessa forma e isso as deixa
satisfeitas (Aknin, Hamlin, & Dunn, 2012; Kumakawa, 2017;
Onwujekwe et al. 2012).
Assumir um comportamento pró-social e/ou altruísta requer a identificação da necessidade do(s) outro(s), percebendo
pistas sociais e a compreensão de como se pode prover a ajuda,
recurso ou suporte necessário para ele. Portanto, são necessárias habilidades cognitivas que possibilitem sua expressão. De
fato, um bom nível de habilidades cognitivas está relacionado
a comportamentos pró-sociais (Knafo, 2006). Nesse sentido,
a empatia parece ter um importante papel para o altruísmo.
Emoções orientadas para os outro, como compaixão
e simpatia, fazem parte da experiência empática e podem
originar comportamentos pró-sociais (Eisenberg et al., 1989;
Klimecki & Singer, 2011). A empatia pode ser definida como a
capacidade de compreender de maneira precisa os sentimentos, necessidades e perspectivas do outro, compartilhando ou
considerando-os e expressando esse entendimento de maneira
que a outra pessoa se sinta validada. Portanto, precisa-se compreender a situação pelo ponto de vista do outro, se contagiar
emocionalmente com ela e expressar isso de forma verbal ou
não (Falcone et al., 2008). Nesse sentido, constatar que a sa-
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Nesse sentido, possivelmente, avaliações pautadas em
análises enviesadas poderiam gerar sentimentos e comportamentos não condizentes com a intenção de ajudar e aliviar o
sofrimento do outro, levando o altruísmo a assumir uma forma
disfuncional, a qual não seria favorável para nenhum dos
envolvidos. Conhecer esse tipo de altruísmo e compreender
fatores que podem facilitá-lo é de grande relevância para que
possam ser pensadas estratégias de intervenção que visem sua
diminuição, uma vez que esse comportamento pode acarretar
prejuízos à saúde e bem-estar dos indivíduos.

de condições. Ressalta-se que o altruísmo pode prejudicar
seu autor sem ser patológico. Porém, quando ele prejudica a
pessoa alvo da ajuda ou o prejuízo vem sem nenhum benefício
a ela, pode-se pensar em uma forma patológica de altruísmo
(O’Connor et al., 2011). Ou seja, não adianta somente possuir
a motivação de auxiliar alguém que precise, o altruísmo precisa
contribuir, objetivamente, com a situação do outro de alguma
forma.
O altruísmo patológico parece ter um início precoce. Os
autores relatam um estudo com gêmeos de três anos, no qual
observaram que as crianças entre as 20% mais pró-sociais,
quando também estavam entre as 20% que demonstravam
menor auto atualização (como demonstrar prazer quando obtém sucesso ou persistir quando é difícil), mostravam um início
potencial de uma forma patologicamente altruísta. Além disso,
essas crianças demonstravam diferenças em seu temperamento, sendo menos propensas a exibir alto nível de atividade,
eram levemente mais sociáveis e apresentavam alto grau de
responsabilidade que levava à ansiedade (Knafo, 2006 como
citado por Oakley et al., 2011b). Desse modo, por estar associado a menor frequência de problemas de conduta, o altruísmo
patológico pode apresentar benefícios no ajustamento infantil.
Contudo, pode ser prejudicial até em idades iniciais, o que é
demonstrado por um alto grau de sintomas emocionais como
preocupação, infelicidade, medo, nervosismo e somatização
(Oakley et al., 2011b).
Segundo um modelo teórico, o contágio emocional poderia dar origem a três tipos de sentimentos e comportamentos.
O primeiro e funcional, originaria sentimentos de preocupação
e simpatia pelo outro, motivando atos de cuidado e criando uma
sensação de bem-estar. Uma segunda possibilidade seria o
desencadeamento de angústia pessoal e angústia empática,
em que o indivíduo ficaria altamente ativado e desregulado
emocionalmente, focando no próprio sentimento e, por isso,
procura se afastar da situação aversiva (Zahn-Waxler & Van
Hulle, 2011).
Por último, o contágio emocional poderia ocasionar
sentimentos de ansiedade e culpa patogênica, sem que se
possa se afastar do que os motivou, ocasionando um altruísmo penoso que pode levar à depressão. Assim, um grupo de
crianças expostas aos ambientes citados, quando possuem
cognições negativas sobre si e auto atribuições de culpa, podem
se deslocar para essa terceira forma de reagir ao sofrimento
alheio. Nesse sentido, formaría-se um círculo vicioso que favoreceria o altruísmo patológico: cognições negativas e emoções
internalizantes, como tristeza e culpa, se tornam exageradas
e a criança se engaja em um altruísmo prejudicial para ela,
aumentando o risco de apresentar transtornos de ansiedade
e do humor posteriormente (Zahn-Waxler & Van Hulle, 2011).
Os principais causadores da angústia seriam a dificuldade em distinguir o eu e o outro, levando a uma confusão
a respeito da fonte do sofrimento e a dificuldade em inibir a
resposta empática, causando uma desrregulação emocional.

O Altruísmo Patológico
Pensamentos e crenças distorcidos podem ser encontrados em diferentes psicopatologias. Formas de pensamento
disfuncionais costumam estar associadas a comportamentos
sintomáticos que desencadeiam redução na qualidade de
vida e sofrimento psicológico (Beck, 2013). Desse modo, o
comportamento altruísta também poderia, por vezes, ser
decorrente de uma avaliação cognitiva distorcida, ocorrendo
com uma frequência exagerada ou se expressando de forma
descontextualizada. Assim, em vez de ocasionar sentimentos
agradáveis e uma ajuda efetiva para melhorar a situação ou
angústia de alguém, poderia ser prejudicial. Nesse sentido, distorções cognitivas poderiam influenciar o altruísmo de maneira
negativa. Oakley, Knafo, Madhavan e Wilson (2011a) propõem
em seu livro, o conceito de altruísmo patológico e, através de
teorias e estudos de diversos autores trazem a reflexão de que
as distorções cognitivas podem ter um papel nesse processo.
O altruísmo patológico pode ser pensado como qualquer comportamento ou tendência pessoal em que o objetivo
declarado ou a motivação implícita é promover o bem-estar de
outro(s), mas em vez de resultados benéficos, tem consequências irracionais e substancialmente negativas para o outro
ou, até mesmo, para si. Ainda que deslocado, pode-se falar em
altruísmo nessas situações quando se observa que a motivação
subjacente faz com que o indivíduo se engaje, sinceramente,
no que pretende que seja um ato altruísta de ajudar ao outro.
Logo, o altruísta se tornaria uma vítima de sua conduta (Oakley,
2013; 2014; Oakley, Knafo, & McGrath, 2011b).
Resumidamente, a pessoa que exerce o altruísmo
patológico se desvia de um senso comum, típico ou esperado
de altruísmo (Hause, 2011). Portanto, essa forma de altruísmo, consistiria em uma perseguição habitual, disfuncional
e/ou compulsiva pelo bem-estar dos outros, que acaba não
promovendo relações saudáveis (Turvey, 2011). De forma
geral, o pensamento distorcido estaria na origem do altruísmo
patológico. Logo, cognições enviesadas por razões diferentes,
quando não verificadas, poderiam levar a esse comportamento
(O’Connor, Berry, Lewis, & Stiver, 2011; Hauser, 2011; Klimecki
& Singer, 2011; Turvey, 2011; Wilson, 2011).
Pode-se pressupor que “altruísmo patológico” seja um
termo guarda-chuva para as desvantagens do altruísmo (Klimecki & Singer, 2011), estando relacionado a uma variedade
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Isso poderia levar a um processo de fadiga em cuidadores, um
processo de burnout que estes podem experimentar e, assim,
aumentar seu sofrimento e diminuir seu comportamento de
ajuda por conta da exaustão vivida por se estar absorvido no
sofrimento alheio. Assim, o ideal é que ele conseguisse construir
habilidades o auxiliassem a manter altos níveis de empatia e
transformá-la em compaixão e gentileza, através da diferenciação entre o eu e o outro (Klimecki & Singer, 2011).
Algumas crenças podem levar a culpa patogênica e
esta, ao altruísmo patológico. Ela se torna patogênica quando
há erros cognitivos no entendimento de causalidade. Está
associada a crenças de que se é o causador do problema do
outro, que se tem os meios de aliviá-lo ou através da culpa de
sobrevivência, na qual se acredita que o próprio sucesso é
a razão do infortúnio do outro. Esses são exemplos de culpa
baseada na empatia, pois se dá pelo contágio emocional com
o sofrimento de alguém, refletindo uma preocupação autêntica e, se torna danosa quando mal direcionada ou excessiva
(O’Connor et al., 2011).
A culpa patogênica está envolvida na inclinação para
tomar a responsabilidade pelo bem-estar do outro, ainda que de
maneira distorcida, e, assim, originar o altruísmo patológico. Ou
seja, avaliações cognitivas distorcidas podem mediar à relação
entre empatia e altruísmo através de sentimentos de culpa.
Em resumo, crenças distorcidas levariam à culpa patogênica,
servindo de base para o altruísmo patológico. Cabe ressaltar
que o problema não está na empatia ou na motivação altruísta,
mas na crença errônea de que se é a fonte do problema do outro
e/ou se tem a habilidade correta para aliviar seu sofrimento.
Essa dinâmica tem origem em nossa propensão a avaliar a
equidade e se sentir desconfortável diante da desigualdade
(O’Connor et al., 2011).
Quando o comportamento social é distorcido de maneira
global, o altruísmo também pode ser. A falta de empatia ou a
hiperempatia podem levar ao altruísmo patológico. Esses dois
processos podem distorcer a percepção às pistas sociais,
levando tanto a uma confiança exagerada quanto à agressão.
Recebemos pistas sociais por diferentes inputs sensoriais
como a visão, a fala, cheiros etc e, temos estruturas biológicas para responder socialmente a eles. Portanto, caso leia-se
essas pistas de maneira distorcida, inclusive por influência da
desrregulação em estruturas biológicas, pode-se responder
com altruísmo patológico. Isto é, a forma como percebemos
sensorialmente o ambiente social, pode levar a interpretações
realistas ou não e, nesse caso, o altruísmo pode acabar tendo
uma forma patológica (Pessin, 2011).
Como argumentado por Brin (2011), as sensações positivas causadas pelo altruísmo poderiam causar um reforçamento
cerebral. Isso significa que diferentes comportamentos podem
levar a uma estimulação autônoma ou um auto-doping. Dessa
maneira, o altruísmo patológico surge pela tentativa de desencadear uma resposta prazerosa, o que leva a uma frequência
aumentada desse comportamento. Essa proposta surgiu das

evidências de que muitas atividades consideradas normais
mostram respostas cerebrais similares ao uso de cocaína.
Assim, milhões de pessoas buscariam ciclos de reforçamento
como o das drogas, puramente para entrar em estados de ânimo
aditivos. Há prazer em saber que se está certo em relação aos
outros e ser honesto ou considerar que seu método de ajuda
é puramente motivado e correto. Por esse motivo, acaba-se
por desprezar a crítica, junto com evidências contraditórias à
própria perspectiva. Tem-se como hipótese que pessoas com
esse tipo de compulsão podem ter padrões cerebrais diferentes
daqueles que se engajam em um altruísmo funcional.
Relativamente a padrões compulsivos, a codependência pode ser compreendida como padrão de comportamento
baseado no altruísmo patológico. Embora esta não tenha, até
o momento, conseguido se provar como um diagnóstico, a
literatura a reconhece como um comportamento problemático.
Uma vez que o altruísmo patológico pode estar presente em
diferentes transtornos psicológicos, alguns autores (Oakley et
al., 2011b; O’Connor et al., 2011; Turvey, 2011; Widiger & Presnall,
2011) entendem que este pode se apresentar como sintoma de
problemas subjacentes mais profundos. Dessa maneira, pode
ser mais interessante olhar para o comportamento, do que para
um diagnóstico (McGrath, & Oakley, 2011).
A codependência de caracteriza pela inabilidade ou falta
de vontade de acabar com um relacionamento ou comportamento disfuncional de outra pessoa significativa. Esse padrão
pode estar baseado na desesperança ou para evitar conflitos,
servindo ao objetivo de proteger o outro das consequências
negativas do comportamento ou do conflito ao ser confrontado.
Pode-se entender que exista uma falta de habilidade em regular
a própria resposta empática ao estado afetivo negativo do outro,
desencadeando uma resposta empática disfuncional. Uma vez
que a empatia é precursora do altruísmo, se há um excesso
em sua resposta ou falha em sua inibição, o altruísmo acaba
sendo disfuncional. Logo, há um alívio em curto prazo, mas o
comportamento disfuncional do outro que gera problemas na
relação e pode ser prejudicial para a própria pessoa, acaba
sendo propagado em longo prazo. Assim, a codependência
seria, essencialmente, a inabilidade de tolerar o afeto negativo
no outro (McGrath & Oakley, 2011). Crenças individuais sobre
emoções negativas e como se deve reagir a elas podem estar
implicadas nesse processo, se isso é percebido de maneira
distorcida, pode facilitar o padrão codependente.
Um estudo encontrou que o altruísmo pode estar relacionado a esquemas iniciais desadaptativos (EIDs) do domínio
orientação para o outro (autos sacrifício e subjugação). Esses
esquemas integram um nível profundo da cognição, o qual
contém crenças, pensamentos e emoções, e serve como um
guia para a interpretação do mundo e das situações. Estes
desencadeiam um padrão de comportamento disfuncional,
principalmente, no aspecto interpessoal (Young, Klosko, &
Weishaar, 2008). Através de instrumentos de autorrelato, foram
avaliadas as relações entre altruísmo, bem-estar subjetivo e
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os EIDs citados. De maneira geral, os resultados encontrados
indicaram que o altruísmo se relaciona de maneira positiva com
os EIDs, assim como, de modo negativo, com afeto positivo.
A autora entende que, uma vez que os EIDs são compostos
por comportamentos saudáveis que se tornam disfuncionais
por conta de sua frequência e/ou intensidade exageradas,
possivelmente, estes se relacionam a um altruísmo também
exacerbado (Krieger, 2016).
A decisão de ajudar de maneira altruísta, em geral, se dá
através de um processamento rápido de pensamento. Ou seja,
envolve um tipo de pensamento rápido, automático e subconsciente em vez de um processamento lento, deliberativo, pautado
em etapas lógicas (Oakley, 2014; Rand & Epstein, 2014). Essa
forma de pensar pode enganar sobre o que é, de fato, útil ao
outro, criando uma interpretação pouco acurada da situação
real. Um dos problemas com as intervenções sistematizadas e
programadas para desenvolver empatia é que muitos desses
programas não consideram que os indivíduos variam em suas
respostas empáticas. Dessa forma, seguindo as propostas
de pesquisas que entendem a empatia e o altruísmo como
experiências unicamente positivas, podem deixar pessoas hiperempáticas vulneráveis em relação a manipuladores (Oakley,
2014). Algumas intervenções que envolvem habilidades em
regulação emocional e meditação têm sido apontadas como
favorecedoras do altruísmo (Klimecki & Singer, 2011; Zahn-Waxler & Van Hulle, 2011).
Poucas pesquisas se dedicam a estudar os efeitos
negativos relacionados a empatia e ao comportamento altruísta. Na maior parte dos estudos, os prejuízos gerados pelo
altruísmo parecem ter sido encontrados ao acaso, na forma de
resultados inesperados (Falcone et al., 2017; Morrow-Howell,
Hinterlong, Rozario, & Tang, 2003; Schwartz, Keyl, Marcum,
& Bode, 2009). Oakley et al. (2011b) entendem que os pesquisadores desconfiam em estudar o lado desagradável do
altruísmo, principalmente, por receio de acabar desencorajando
esse comportamento. Contudo, não estudá-lo, faz com que o
conhecimento sobre o mesmo seja ingênuo e incompleto.
Nesse sentido o altruísmo patológico parece ser ocasionado quando existem distorções cognitivas na interpretação da
situação do outro, por diversas razões. A forma como se percebe
o ambiente, seja por dificuldade na interpretação de pistas sociais ou por conta de crenças desenvolvidas ao longo da vida,
pode fazer com que algumas pessoas estejam mais vulneráveis
a realizar esses atos. A autoatribuição de culpa e convicção de
que se é responsável pelo bem-estar dos outros parecem ser
fatores importantes na base desse modo de altruísmo.
Desse modo, pessoas que apresentam comportamentos
altruístas disfuncionais de modo prejudicial e incapacitante em
suas vidas, podem se beneficiar de intervenções que visem
diminuir sua responsabilidade em relação ao outro e a atribuição de culpa, além de treino em habilidades sociais para que
possam perceber as pistas sociais de maneira mais realista
e do desenvolvimento de estratégias de regulação emocional

eficazes e técnicas de meditação. Seria importante desenvolver estudos de intervenção que contemplem esse conjunto de
técnicas em pessoas prejudicadas por esse padrão comportamental para corroborar a eficácia das mesmas na diminuição da
frequência de comportamentos altruístas disfuncionais. Estas
favoreceriam o bem-estar do indivíduo e teriam um impacto
positivo em suas relações interpessoais.

Os Efeitos Negativos do Altruísmo
O altruísmo tem sido relacionado a melhor saúde bem-estar na literatura (Guo et al., 2017; Miller et al., 2015; Oliveira,
2018; Pareek & Jain, 2012; Post, 2005). Contudo, também pode
estar associado a menor índice de bem-estar e à psicopatologia, principalmente por conta de uma sobrecarga, ou seja,
pela frequência exagerada desse comportamento. Dois estudos
avaliaram os efeitos do altruísmo na saúde física e bem-estar
psicológico de membros da Igreja Presbiteriana. Os resultados
indicaram que ajudar o outro estava associado à melhor saúde
mental, mas a carga excessiva era significativamente relacionada à diminuição da saúde mental (Schwartz, Meisenhelder, Ma,
& Reed, 2003). Para os adolescentes, o resultado foi diferente
entre os sexos. Para os meninos que proviam ajuda, não foi
encontrado nenhum efeito significativo na saúde física ou psicossocial. No entanto, para as meninas, as relações positivas
com os outros parece diminuir quando estas são sobrecarregadas pelas demandas. Receber suporte estava associado
com a melhora na saúde tanto para meninos, quanto para as
meninas. Os autores argumentam que esse efeito para o sexo
feminino pode ser em função da sensação de obrigatoriedade
em desempenhar esse comportamento, uma vez que o mesmo
é esperado delas (Schwartz et al., 2009).
Estudos com adultos mais velhos mostraram uma correlação entre altruísmo e mortalidade. O altruísmo foi estudado no
contexto do trabalho voluntário e foi demonstrado que somente
aqueles participantes que trabalhavam voluntariamente de
forma moderada tinham menor risco de mortalidade. Portanto,
exercer o voluntariado por mais do que um determinado limite
de horas na semana, não tinha um efeito positivo na taxa de
mortalidade dos participantes (Morrow-Howell et al., 2003;
Musick, Herzog, & House, 1999).
No contexto psicopatológico, Fujiwara (2007), Fujiwara
e Lee (2008) e Fujiwara (2009) encontraram que determinados
tipos de altruísmo são prejudiciais para o início da depressão,
enquanto outros poderiam ter um fator protetor. Além disso,
para as pessoas mais altruístas, havia uma probabilidade maior
de desenvolver um episódio depressivo do que nos menos
altruístas. Além disso, quando o comportamento altruísta era
direcionado a filhos e netos, o sexo também era uma variável
importante. O efeito prejudicial só se deu em relação ao desenvolvimento da depressão em mulheres, mais uma vez levando
a considerar o quanto sentir a responsabilidade para cuidar
pode estar envolvida no prejuízo do altruísmo.
O desenvolvimento do Transtorno Depressivo Maior
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parece influenciar o comportamento altruísta. Uma vez que
padrões de pensamento distorcidos são associados à psicopatologias (Beck, 2013), pode-se pensar que as distorções de
pensamento envolvidas no transtorno levam a uma alteração no
altruísmo individual. Pulcu et al. (2014), utilizaram a ressonância
magnética funcional para avaliar o altruísmo em pessoas em
remissão de sintomas depressivos e em um grupo controle. Os
autores encontraram resultados que indicaram que tomar decisões altruístas aumenta a atividade neural em regiões cerebrais
diferentes entre os dois grupos. Para o grupo de participantes
em remissão dos sintomas, as áreas ativadas indicavam maior
sensibilidade a recompensas sociais e maiores níveis de culpa,
fazendo com que os autores entendessem que a culpa pode
levar a comportamentos altruístas para estes participantes.
Além disso, os autores entendem que essas diferenças podem
se dar por conta de uma compensação neuronal, em que, na
psicopatologia, um mesmo comportamento seja alcançado por
mecanismos diferentes.
Outro estudo, realizado com mulheres chinesas comparou o padrão de comportamento social em mulheres diagnosticadas com Transtorno Depressivo Maior e um grupo controle.
Os resultados mostraram padrões diferentes entre os dois
grupos, com o grupo experimental fazendo escolhas altruístas
e egoístas com menos frequência que o grupo controle. O
comportamento das participantes deprimidas indicava maior
autofoco, favorecendo o isolamento na interação interpessoal
(Zhang, Sun, & Lee, 2012).
Nesse sentido, esses estudos demonstram que a alta
frequência de comportamentos altruístas pode gerar uma sobrecarga, diminuindo o bem-estar e podendo levar à psicopatologia.
Esta frequência aumentada se dá, principalmente, em pessoas
do sexo feminino, as quais exercem um papel social que espera
que elas ajudem os outros. Isso poderia levá-las a desenvolver a
responsabilidade pelo outro e à crença de que são responsáveis
pelo bem de outra pessoa. Esse funcionamento poderia levar
ao sentimento de culpa, que também parece levar ao comportamento altruísta. Além disso, distorções cognitivas relacionadas
à transtornos psicológicos podem alterar o desempenho do
altruísmo, levando também a efeitos negativos.

funcional e benéfico.
Finalmente, o altruísmo representa um comportamento
decisivo na manutenção da espécie humana e demonstra
efeitos positivos importantes no bem-estar e na saúde. Contudo, pode assumir uma forma patológica que não só prejudica
outras pessoas, como o próprio indivíduo que o exerce, seja
pela frequência ou pelas consequências geradas, sem gerar
benefícios a nenhuma das partes envolvidas. No entanto, o
principal mecanismo que, parece estar por trás do altruísmo
patológico são distorções cognitivas que fazem com que a
interpretação da situação fique comprometida.
As distorções de pensamento podem acontecer por
diferentes mecanismos e geram sentimentos que acabam descontextualizados. Por esse motivo, nesses casos, o altruísmo
acaba por não trazer vantagem alguma e pode desgastar a
saúde e o bem-estar do altruísta. Em alguns casos, pode se
tornar um padrão de comportamento disfuncional. Desse modo,
o altruísmo perde sua principal função que seria de beneficiar
o grupo e a empatia parece exercer uma função importante
nessa dinâmica.
Possivelmente, processos neurais ou avaliações cognitivas interferem no processo da empatia, seja de modo a exagerar
sua manifestação ou por sua falta, e, provavelmente, a ação
altruísta decorrente também será comprometida. O altruísmo
patológico parece envolver fatores como crenças distorcidas
geradoras de culpa, senso de responsabilidade pelo bem-estar
do outro, dificuldade na leitura de pistas sociais e dificuldade
em regulação emocional. Estes levariam a um comportamento
desadaptativo.
Desse modo, intervenções que envolvam reatribuição de
causalidade e culpa, treino em habilidades sociais (em especial,
a empatia), estratégias eficazes de regulação emocional e técnicas de meditação parecem ser relevantes para o tratamento
de indivíduos que apresentem o altruísmo disfuncional em seu
padrão comportamental. Estas poderiam auxiliar no desenvolvimento de modelos saudáveis de altruísmo.
Através de estudos com metodologias diversas e da
construção de um corpo teórico aprofundado sobre o tema,
poderiam ser desenvolvidos programas em nível de tratamento, mas também como uma forma de prevenção a diferentes
psicopatologias. O impacto social dos mesmas seria de grande
relevância, beneficiando os altruístas, mas também àqueles
que poderiam ser lesados por suas ações, além de promover
relações interpessoais mais saudáveis e menos sujeitas à
codependência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo é uma revisão narrativa da literatura
com o objetivo de descrever e discutir o conceito de altruísmo
patológico. Portanto, uma limitação importante desse trabalho
é a falta de sistematização na busca bibliográfica, sendo assim,
um pequeno recorte da literatura. Desse modo, estudos posteriores, com outros enfoques e com buscas mais abrangentes
podem contribuir com esta revisão. Estudos de revisão sistemática, metanálise e de intervenção poderiam ser interessantes
para corroborar com o avanço da literatura sobre o altruísmo
patológico, além de testar a eficácia de técnicas e programas
de intervenção que visem o desenvolvimento de um altruísmo
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