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Controlar o Transtorno 
Obsessivo-Compulsivo 
pressupõe tratamento, 
mas muitas pessoas ainda 
resistem. O desafio dos 
cientistas é desenvolver 
novas técnicas psicológicas 
que motivem os pacientes, 
além de ajudá-los no combate 
das crenças irracionais 
típicas do distúrbio

por cristina almeida

 N
o trabalho, nunca toca as maçanetas. 
Nas ruas, evita pisar nas emendas de 
cimento das calçadas. Nos restaurantes, 
exige ser atendido sempre pelo mesmo 
garçom e substitui os talheres disponí-

veis por descartáveis trazidos no bolso. Em casa, che-
ca repetidamente se as portas estão trancadas. Melvin 
Udall, personagem representado por Jack Nicholson no 
filme Melhor é Impossível (1997), faz dessas esquisiti-
ces o ponto forte da comédia. Como o cinema é uma 
expressão artística, a história de Udall faz rir, mas tam-
bém mostra como a vida das pessoas pode ser afetada 
por esse tipo de comportamento. Ter obsessões ou ser 
compulsivo causa estresse, consome tempo, interfere na 
rotina profissional e nos relacionamentos, e ainda sinali-
za a presença de um transtorno de ansiedade conhecido 
por Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC). 

As estatísticas indicam que cerca de 3% da população 
mundial será diagnosticada como portadora do distúrbio 
em alguma fase da vida. O TOC parece preferir dois pe-
ríodos específicos para se manifestar: o início da adoles-
cência ou da idade adulta. Nos homens, os sinais podem 
ser notados mais cedo, mas o problema não distingue 
sexo nem idade, e afeta uma em cada 200 crianças.

a vida com
esse tal de 

afinal, o que é TOC?
Gregory Chasson: Trata-se de um 
transtorno psiquiátrico manifestado 
por meio de obsessões e compulsões, 
que podem se apresentar juntas ou 
não. As primeiras são pensamentos 
desordenados, imagens e impulsos 
que invadem a mente. São 
indesejáveis e difíceis de controlar. 
Geralmente causam ansiedade 
e angústia significantes. Muitas 
pessoas com TOC relatam ter 
obsessões relacionadas a doenças 
como consequência do contato com 
germes e sujeira. Outro exemplo 
comum são pensamentos e imagens 
mentais aterrorizantes sobre ferir 
pessoas queridas, como sufocar um 
recém-nascido. Adultos com TOC 
devem ser capazes de entender que 
a ideia de fazer mal a uma criança 
é irracional, pois, na verdade, eles 
nunca fariam nada para realmente 
machucá-la. Já as compulsões são 
comportamentos que ajudam a 
diminuir a angústia das obsessões, 
mas têm efeito temporário. Pense 
no primeiro exemplo da obsessão 
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C por doenças e germes. Por causa das 
compulsões, a pessoa pode lavar as 
mãos excessivamente, até sangrar. 
Nesse caso, essa ação diminui o 
medo. A conexão entre obsessões e 
compulsões não precisa ser racional. 
Pacientes com TOC podem ter 
impulsos obsessivos para arrumar 
determinados itens, como roupas. 
O objetivo é prevenir algum mal 
que possa vir a acontecer (a morte 
de um familiar num acidente de 
carro). Entretanto, não existe razão 
lógica para que se pense que arrumar 
roupas possa prevenir acidentes.

Quais são as 
principais causas?
Os cientistas ainda não chegaram a 
um consenso, mas existem hipóteses 
convincentes. Hereditariedade parece 
ter um papel importante. Porém, as 
pesquisas ainda não são claras sobre 
qual é o peso desse componente. 
Estudos sugerem que a genética 
pode influenciar a manifestação 
do TOC em um percentual de 
27% a 65%. Outras investigações 
mostram uma relação entre o 
transtorno e o funcionamento 
anormal de algumas estruturas 
cerebrais. O neurotransmissor 

Ainda não há cura para o TOC e a 
melhor forma de enfrentar o proble-
ma é buscar informações confiáveis, 
contar com a supervisão de um pro-
fissional habilitado, além de subme-
ter-se às opções de tratamentos dis-
poníveis. VivaSaúde conversou com 
o psicólogo clínico Gregory Chasson, 
pesquisador do Programa de TOC 
do departamento de Psiquiatria do 
Hospital Geral de Massachusetts e da 
Escola de Medicina de Harvard, nos 
EUA, para saber o que há de novo 
em termos de terapias e pesquisas.  
Confira a entrevista exclusiva.

Pacientes com 
TOC praticam 
seus rituais por 

mais de uma hora, 
diariamente, e, para 
muitos, esse tempo 

pode ser maior 

serotonina (e talvez a dopamina), 
que auxilia a comunicação entre 
os neurônios, influenciaria o TOC, 
assim como as estruturas associadas 
às emoções, movimentos corporais 
e ordenamento da concentração 
e planejamento. Pesquisas 
neuropsicológicas, que observam 
habilidades como memória e 
atenção, mostram que indivíduos 
com TOC podem escolher 
caminhos inúteis para organizar 
informações. E esse processo 
pode levar a outras dificuldades: 
problemas para mudar de uma 
atividade para outra faz que essas 
pessoas “atolem” na repetição de 
um determinado comportamento, 
como em uma compulsão. 

Como diferenciar os medos 
cotidianos de obsessões, 
típicas deste transtorno?
A maioria das pessoas tem 
pensamentos indesejáveis ou 
pratica rituais que parecem 
ser sintomas de TOC. Pessoas 
comuns podem pensar que 
ficarão doentes se tocarem algo 
no metrô, praticando sexo, ou 
tendo necessidade de guardar 
coisas desnecessárias (jornais 
antigos, por exemplo), pois acham 
que poderão precisar delas no 
futuro. Pessoas sem TOC podem 
controlar alarmes duas ou três 
vezes para terem certeza de que 
o programaram adequadamente, 
assim como podem usar 
desinfetantes para as mãos. De 
todo modo, embora essa maioria 
se comporte de forma semelhante 
às pessoas com TOC, os que 
sofrem realmente com o problema 
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TesTe:
será que eu tenho TOC?

Grupo 1 

Você tem pensamentos, visualiza imagens ou tem impulsos 

repetidos que causam angústia, e eles não são apenas as 

preocupações decorrentes dos problemas do dia a dia?

Você acha que os pensamentos e os medos são 

injustificados ou excessivos? 

Esses pensamentos tomam no mínimo uma hora do seu dia ou 

interferem na sua habilidade para o trabalho?

Grupo 2

Você executa ações mentais ou físicas para diminuir a 

ansiedade causada por esses pensamentos?

Você acha que esses atos são razoáveis ou excessivos?

Essas ações tomam pelo menos uma hora do seu dia?

Essas ações interferem na sua habilidade para trabalhar?

ResulTadO: somente um profissional treinado pode 

oficialmente diagnosticar se uma pessoa tem ou não 

TOC, mas você deve procurar ajuda se responder sIM 

para um dos grupos, ou para os dois.
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vivenciam esses sintomas em um 
nível muito superior. Eles têm 
pensamentos ou praticam seus 
rituais por mais de uma hora 
diariamente e, para muitos, esse 
tempo pode ser maior. Além 
disso, os pensamentos invasivos 
acontecem mais vezes e em uma 
intensidade maior do que nas 
pessoas sem TOC. Entretanto, 
a grande diferença entre o que é 
normal e os sintomas da doença 
diz respeito à angústia e aos danos. 
Se a experiência causa angústia 
significativa, ou afeta a qualidade 
de vida, o tratamento é necessário. 

O que a pessoa deve fazer se 
suspeita ter o transtorno?
É importante passar por avaliação 
médica e psicológica e ser 
acompanhado por profissionais 
treinados para identificar e tratar 
o TOC. Se a pessoa suspeita 
que tem o transtorno, é bom 
procurar informações sobre o 
problema e seu tratamento. A 
providência pode ajudar na defesa 
de seus direitos junto aos órgãos 
que disponibilizam as terapias, 
membros da família, assim como 
perante a comunidade.

Quais são os 
tratamentos disponíveis?
Vários tipos de tratamento podem 
ajudar na redução dos sintomas. As 
terapias medicamentosas podem ser 
úteis, principalmente determinados 
tipos de antidepressivos. Cerca de 
40% a 60% dos pacientes respondem 
às medicações desse tipo. Entretanto, 
seus efeitos não duram após a 
suspensão do tratamento. Assim, o 
mais recomendado é a Exposição 
com Prevenção de Resposta (ERP), 
uma intervenção psicológica que traz 
benefícios para 85% dos pacientes 
que se submetem de 10 a 20 sessões.

Como a eRP funciona?
Nesse tipo de terapia, os pacientes 
são orientados a encarar seus 
medos sem executar suas 
compulsões. Quem tem obsessão 
por germes, é convidado a tocar o 
chão sujo por determinado período 
de tempo, sem lavar as mãos. 
Esse tipo de tratamento requer 
muita coragem e sua prática pode 
ser complicada. Por isso, pessoas 
com TOC devem procurar ajuda 
profissional se tiverem interesse 
nessa abordagem. 

O que há de novo nas 
pesquisas sobre TOC?
As áreas que mais se destacam 
são Genética e Imagens Cerebrais, 
que ajudam a identificar as causas 
biológicas. No mesmo nível estão 
os estudos sobre tratamentos. 
Como 85% dos pacientes se 
beneficiam com a ERP, isso mostra 

que apenas 15% não respondem. 
Acrescente-se o fato de que 25% 
deles se recusam a se submeter a 
esse tipo de terapia, e outros 25% 
desistem antes do tempo. Isso 
significa que muitos não recebem 
a dose completa do tratamento ou 
não respondem a ele. Por isso, o 
foco dos pesquisadores é encontrar 
saídas criativas para cuidar desses 
pacientes. Há uma pesquisa em 
andamento sobre cirurgia cerebral, 
com indicações promissoras. 
Além disso, recentes evidências 
sugerem que a combinação da ERP 
com um antibiótico denominado 
cicloserina-D pode ajudar a 
diminuir o tempo de recuperação  
Outra área de interesse é o 
desenvolvimento de técnicas 
psicológicas para combater crenças 
irracionais típicas do TOC, o que 
seria útil para os pacientes que 
relutam em se submeter à ERP.
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