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A Perturbação Obsessivo 
Compulsiva é de fácil diagnóstico 

A Perturbação Obsessivo 
Compulsiva grave é resistente a 
todos os tratamentos 

O paciente obsessivo é rígido e 
portanto difícil de mudar 

O pensamento obsessivo 
precede e explica os rituais  

Mitos Comuns sobre a  Doença 
Obsessiva 



10 principais causas de incapacidade 
mundiais 

 Depressão unipolar 

 Anemia ferropénica 

 Quedas  

 Abuso de álcool 

 DPCO 

 Doença bipolar 

 Anomalias congénitas 

 Osteoartrite 

 Esquizofrenia 

 Pert. obsessivo-compulsiva 

10.7% 

4.7% 

4.6% 

3.3% 

3.1% 

3.0% 

2.9% 

2.8% 

2.6% 

2.2% WHO 1997 



Sub-diagnóstico de POC 

 Razões para atraso no diagnóstico 
◦ Falta de reconhecimento dos sintomas como parte de 

uma doença tratável 

◦ Sintomas escondidos porque são egodistónicos, motivo 
de vergonha 

◦ Subdiagnóstico pela presença de comorbilidade 

 

 Razões para procurar ajuda 
◦ Depressão secundária 

◦ Perda de emprego 

 

                          Heyman et al. Obsessive-compulsive disorder. Clinical Review. BMJ  

 

 

 



Comorbilidade de perturbações ansiosas e afectivas 

1 Kessler et al, Arch Gen Psychiatry 2005; 2 DSM-IV-TR™ 2000; 3 Brawman-Mintzer et al, Am J Psychiatry 1993; 
4 Rasmussen et al, J Clin Psychiatry 1992 ; 5 Stein, 2000; 6 Van Ameringen, J Affect Disord 1991 

DEPRESSÃO 

48% dos doentes com 

PPST1 

Até 65% de doentes com Pânico 2 

67% de doentes com  

POC 3 

42% de doentes com 

ansiedade 

generalizada 5 

34% a 70% de doentes com 

fobia social,6 

Pânico 

GAD 

Fobia Social 

Stress-pós 

traumático 

POC 



Sub-tratamento de POC 

 

 Diagnóstico pouco claro 

 

 Doses insuficientes ou fármaco mal 
escolhido 

 

 Psicoterapia inespecífica 



Obsessões 

 Obsessões são ideias persistentes, 
pensamentos, impulsos ou imagens que 
são experimentados como intrusivos e 
inapropriados e que causam ansiedade ou 
mal estar. 
 

 A qualidade intrusiva e inapropriada das 
obsessões tem sido referida como 
egodistónica 
 

DSMIV 

 



Não são obsessões 

 

 Ruminações depressivas 

 Ruminações hipocondríacas 

 Preocupações sobre temas da vida real 
(trabalho, relação conjugal, etc.) 

 Fantasias sexuais agradáveis repetitivas  

 Ciúme 

                              Emmelkamp, P. M.G. (2007) 



Compulsões 

 
 Compulsões são comportamentos 

repetitivos ou actos mentais cujo 
objectivo é evitar ou reduzir a ansiedade 
ou mal estar causado pelos pensamentos 
obsessivos. 
 

  Na maior parte das vezes as compulsões 
servem para evitar a situação temida. 

 

 

DSMIV 



Rituais Mentais  (Neutralização) 
vs Obsessões 

Muitas vezes confundidos entre si 

Obsessões são intrusivas, pensamentos não 
desejados que evocam ansiedade ou 
desconforto 

Rituais mentais são actos mentais deliberados 
procurados para neutralizar ou reduzir a 
ansiedade ou desconforto 

                                                                Emmelkamp, P. M.G. (2007) 



Farmacoterapia 



Farmacoterapia 

 

 Dos antidepressivos tricíclicos 
◦ Especificidade da clomipramina 

◦ Perfusão endovenosa 

                   Roma Torres, A (1978) Algumas observações sobre o tratamento da 

neurose obsessivo-compulsiva, Jornal do Médico, 469-474 

 

 Aos SSRIs 



Via 
serotonérgica 

http://www.cnsforum.com/content/pictures/imagebank/hirespng/Neuro_path_SN.png


Via serotonérgica 
A serotonina desempenha um 

papel em muitos processos 

cerebrais, incluindo regulação 

da temperatura do corpo, 

sono, humor, apetite e dor.  

 



                       Stahl S M, Essential Psychopharmacology (2000) 

Frontal Cortex Mood 



                                         Stahl S M, Essential Psychopharmacology (2000) 

Limbic Anxiety 



Stahl S M, Essential Psychopharmacology (2000) 

Basal Ganglia OCD 
Akathisia/ 
Agitation 



O espectro da serotonina 
 



O espectro da  
Perturbação Obsessivo Compulsiva 

 Perturbação Esquizo-obsessiva 

 Perturbação Dismórfica Corporal 

 Hipocondria 

 Ciúme patológico 

 Doença de Gilles de la Tourette 

 Tricotilomania, onicofagia e escoriação neurótica 

 Cleptomania e oniomania 

 Jogo patológico 

 Compulsões sexuais não parafílicas 

 Perturbações do Comportamento Alimentar 

           Hollander, E. (1993), Obsessive-Compulsive Related Disorders, American Psychiatric 

Press; Koran, L. M. (1999), Obsessive-Compulsive and Related Disorders in Adults, a 
Comprehensive Clinical Guide, Cambridge 



Obsessive Compulsive Related 
Disorder (OCRD) 

Hollander, E. (1993), Obsessive-Compulsive Related Disorders, American Psychiatric Press 



Espectro - dimensões 

 

Impulsivo Compulsivo 
Aversivo ao risco Exposto ao risco 

Cognitivo Motor 

Incerteza Certeza 

POC 

PO 

POC HIP PDC AN DESP PBd GdlT TRIC JP SxD 

HIP DESP PDC TRIC POCinf GdlT 

PDC ESQ-O POCd IdSv PDCd 

Hollander, E. (1993), Obsessive-Compulsive Related Disorders, American Psychiatric Press 

 



Espectro - clusters 
 
 (1) “Deficiência de reforço” (incluí tricotilomania, 

jogo patológico, doença hipersexual e d. Gilles de 
la Tourette)  

 (2) "Impulsividade" (incluí compras compulsivas, 
cleptomania, perturbações do comportamento 
alimentar, automutilações, perturbação explosiva 
intermitente)  

 (3) "Somático" (incluí perturbação dismórfica 
corporal e hipocondria) 

Lochner, C & Stein, DJ (2006) Does work on obsessive-compulsive spectrum disorders contribute to understanding 

the heterogeneity of obsessive-compulsive disorder?, Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry (3):353-61  

Kastle, DJ & Phillips KA (2006) Obsessive–compulsive spectrum of disorders: a defensible construct? Aust N Z J 

Psychiatry  ,402,114-120 

 

•  Mais frutuoso considerar comportamentos e 

dimensões 



Clomipramina 1983-1991 

Stein, DJ & Hollander, E (1996) – Serotonin specific re-uptake inhibitors in obsessive-compulsive disorder and related disorders, in Selective 

Serotonin Re-uptake Inhibitors Advances in Basic Research and Clinical Practice, Eds. Feighner, JP & Boyer, WF, Wiley 



Inibidores Selectivos da Recaptação 
da Serotonina 1986-1995 

Stein, DJ & Hollander, E (1996) – Serotonin specific re-uptake inhibitors in obsessive-compulsive disorder and related disorders, in 

Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors Advances in Basic Research and Clinical Practice, Eds. Feighner, JP & Boyer, WF, Wiley 

 



Farmacoterapia das OCRD 

Stein, DJ & Hollander, E (1996) – Serotonin specific re-uptake inhibitors in obsessive-compulsive disorder and related disorders, in Selective 

Serotonin Re-uptake Inhibitors Advances in Basic Research and Clinical Practice, Eds. Feighner, JP & Boyer, WF, Wiley 

 



Psicoterapia 



Psicoterapia  

 

 

 Da Psicoterapia Comportamental 
◦ Prevenção de Resposta (Meyer, 1973) 

 

 À Psicoterapia Cognitiva 



Distorções cognitivas   

vs Pensamentos obsessivos 

As distorções cognitivas dos obsessivos, ao contrário dos 
pensamentos obsessivos, são  
 

• egosintónicas  
 
• consideradas racionais 
 

• não intrusivas 
  
• de acessibilidade difícil 

 
Salkovskis, PM (1985) – Obsessional-compulsive problems: a cognitive-behavioral 
analysis, Behav. Res. & Ther., 23, 5, 571-583 



Exposição e Prevenção de Resposta 

 

Meyer, V. (1966) – Modification of expectancies in cases of obsessional 
rituals, Behav. Res. & Ther, 1, 231-6 

 

Meyer, V. & Levy, R. (1973) – Modification of behavior in obsessive-
compulsive disorders in Adams, H. E. & Unikel, I. P. (eds), Issues and 
Trends in Behavior Therapy, Springfield, Illinois 

 

Meyer, V., Levy, R. & Schnurer, A. (1974) – The Behavioural treatment of 
obsessive-compulsive disorders in Beech, H. R. (ed.) Obsessional States, 
Methuen, London. 



Prevenção de Resposta Controlada pelo 
Paciente 

    
Boersma, K, Hengst, SD, Dekker, J, Emmelkamp, PM (1976) -Exposure 
and response prevention in the natural environment: a comparison with 
obsessive-compulsive patients. Behav Res Ther.;14(1):19-24. 
 
Emmelkamp PM & Kraanen J (1977) Therapist-controlled exposure in 
vivo versus self-controlled exposure in vivo a comparison with 
obsessive-compulsive patients. Behav Res Ther. 1977;15(6):491-5. 
 
Emmelkamp, PM, van Linden van den Heuvell, Ruphan, M., Sanderman, 
R (1989) – Home-based treatment of obsessive-compulsive patients: 
intersession interval and therapist involvement, Behav Res Ther. 
27(1)89-93.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Boersma+K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Emmelkamp+PM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Emmelkamp+PM%22%5BAuthor%5D


Terapia Cognitiva  

Modelo A-B-C de Albert Ellis (1973) 

Normal: 
A → B → C 

 
Patológico: 
A → iB → iC 

 
 
Terapia Cognitiva: 
A → iB → iC → D → cE 
→ bE 

 

A – actividade, acção, 
agente   
B – crença   
C – consequências  
 
iB – crença irracional  
iC – consequências 

inapropriadas  
 
D – desafiar as suas 
crenças irracionais 
cE – efeito cognitivo 
de D 
bE – efeito 
comportamental de D 



A. Roma Torres e A. Marieiro (1989,1990), Psiquiatria Clínica, 10 (1), 9-14 e 11(4), 203-205 

Alvo Distorções Cognitivas Cognições Alternativas 

Desconforto Os estados de desconforto são 
intoleráveis 

O desconforto atenua-se 
naturalmente 

Processamento da Informação Em momentos de decisão deve-se 
sempre procurar mais informação 

Agir é uma forma de obter 
outras informações 

Comunicação Desabafar é sempre positivo Posso guardar para mim as 
dúvidas e ansiedades 

Perfeccionismo O ideal é 100% Não posso valorizar apenas 
uma dimensão 

Culpa Eu sou o meu pensamento O pensamento gera hipóteses 
alternativas de que não sou 
responsável 

Acção Todo o risco deve ser evitado Possibilidade e probabilidade 
são coisas distintas 

Terapia Cognitiva das Obsessões 



1.  Os estados de desconforto psíquico (ex: ansiedade, 
irritabilidade) são intoleráveis e por consequência deve-
se fazer alguma coisa para os atenuar ou evitar: 

 
Este é o mecanismo que geralmente leva ao 

desencadeamento dos rituais compulsivos. 
 
 
Cognição alternativa: 

 
É importante saber (experimentar) que os estados de 

desconforto psíquico se podem tolerar e que 
frequentemente desaparecem com o tempo, sem se 
fazer nada. 

  

Desconforto 



Estimulo frequentemente ideativo 

Evolução natural 

Evolução quando desencadeado 

Ritual compulsivo ou verificação 

ideativa 

D
e

s
c

o
n

fo
rt

o
 

Tempo 

Walker e Beech (1969) e Rachman, de Silva e Roper (1976) 

 

Redução da ansiedade: imediata vs efeito duradouro 



2. Em momentos de decisão deve-se sempre procurar 
mais informação (mais informação é sempre melhor) 

 
Colheita exaustiva de informação 
Hiper vigilância em relação aos dados do exterior 
 
Cognição alternativa: 
 
É importante seleccionar a informação. 
O método mais eficaz é agir (tolerância à dissonância 

cognitiva). 
 
Se a indecisão se prolonga é de admitir que as 

alternativas têm sensivelmente o mesmo peso e 
então não é necessário procurar mais informação 
(sugerir a decisão aleatória) 

Processamento de Informação 



3. Desabafar é sempre positivo 
 
É muito divulgada a ideia de que exprimir as emoções, 

ventilar as dificuldades, exercitar a catarse, é terapêutico. 
O obsessivo faz isso em excesso e com o objectivo de ser 

assegurado pelo seu interlocutor e assim reduzir a 
ansiedade. 

 
Cognição alternativa: 

 
Para um obsessivo, conter as suas dúvidas é um 

equivalente de prevenção de resposta. 
Estimular o obsessivo a “guardar para si” as suas dúvidas 

(imediatamente a seguir poderá haver uma maior 
tensão mas num segundo passo o alívio e a tensão 
são mais duradouros). 

Comunicação 



4. O ideal é 100% 
 
Diz respeito às características perfeccionistas dos 

obsessivos e à sua rigidez. 
 
Cognição alternativa: 
 

O obsessivo deverá verificar que habitualmente se 
concentra numa única dimensão e deverá dar 
atenção a outras dimensões. 

O ideal resulta do equilíbrio óptimo nos vários eixos que 
precisamente os 100% num deles impede (a 
cognição alternativa corresponde a uma abordagem 
qualitativa e não quantitativa) 

Perfeccionismo 



5. Eu sou o meu pensamento: 

Tem como consequência uma grande intranquilidade com 
alguns pensamentos (por ex. na esfera sexual ou 
agressivos ou desadequados) 

A tentativa de supressão destes pensamentos tem um efeito 
paradoxal – o pensamento torna-se cada vez mais 
ameaçador e está cada vez mais presente na consciência 
do indivíduo 

Cognição alternativa: 
O pensamento é uma espécie de gerador de alternativas, 

algumas geniais (que devemos aproveitar) outras 
banais e outras disparatadas (que devemos „rejeitar‟). 

Estimular ao doente para tolerar as “ideias malucas” 
(“Eu não sou maluco quando tenho pensamentos 
malucos”). Diferente do método de paragem do 
pensamento e da “saciação” 

Culpa 



Acção 

6.Todo o risco deve ser evitado 
 
O obsessivo confunde possibilidade com probabilidade. 
Exige 100% de segurança. 
 
O obsessivo na recolha de um máximo de informações tende 

a hipervalorizar os custos e os riscos. 
 
Cognição alternativa: 
 

Relativizar o risco e identificar os riscos/probabilidades 
aceitáveis. 

 



Princípios Gerais 

A abordagem com o doente não se deve limitar a argumentações 
ou a pôr demasiado ênfase em explicações. 
 
 
Deve produzir-se um diálogo interno em que o doente desafie as 
suas crenças irracionais ou distorções cognitivas 
 
 
 
De uma forma geral o obsessivo apaixona-se por uma boa teoria 
e dispõe-se a verificá-la 
 
 
Patologia do pensamento ou da imaginação? 



Cinco passos propostos por Rey (1988) na terapia cognitiva das 
depressões segundo o modelo de Beck, Rush, Shaw e Emery 
(1979): 
 

 1- definir pensamentos automáticos (cognições): 
       - não confundir com os pensamentos 
obsessivos (psicopatologia) 
 2- relacionar as cognições com os afectos ou 
comportamentos. 
 3- apresentar as cognições como originadas nas mais 
precoces experiências do doente. 
 4- dar como trabalho para casa a recolha de cognições. 
 5- rever os apontamentos do doente e dar-lhe retro-
acções concretas. 

Princípios Gerais 




