
Será que eu tenho TOC ? Eis uma pergunta que mui
tas pessoas já se fizeram alguma vez. Com certeza 
ouviram em algum programa de rádio ou TV ou 
leram em alguma reportagem de jornal, revista ou 

internet que lavar as mãos seguidamente, evitar segurar-se 
no corrimão do ônibus ou usar as toalhas de mão utilizadas 
por outras pessoas, não conseguir tocar o trinco da porta de 
banheiro público, ter receio de passar perto de cemitérios, de 
deixar o chinelo virado, assim como outros comportamentos 
semelhantes, podem, na verdade, revelar sintomas de TOC.

De um lado, a família implica com a demora no banho 
ou nas arrumações, de outro, a pessoa exige que os objetos 
sejam alinhados de certa maneira. Os amigos comentam que 
ela “é chata com algumas coisas”. Mas é provável que, em sua 
casa, durante muito tempo a maioria desses comportamen
tos sejam considerados normais, e que pais, avós ou irmãos 
apresentem as mesmas manias. Afinal, medos e preocupa
ções fazem parte do nosso dia a dia. Aprendemos a conviver
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com eles tomando certos cuidados. Fechamos 
as portas à noite, lavamos as mãos antes das 
refeições e depois de usar o banheiro, desligamos 
o celular no início da sessão de cinema e verifi
camos periodicamente o saldo de nossa conta 
bancária. Essas mesmas ações e preocupações, 
entretanto, podem se tornar claramente exces
sivas quando repetidas numerosas vezes em 
curto espaço de tempo - e são acompanhadas 
de grande aflição. É comum que, pelo tempo que 
tomam, comprometam rotinas e o desempenho 
profissional. De acordo com o Manual diagnóstico 
e estatístico de transtornos mentais (DSM-IV), pu
blicado pela Associação Psiquiátrica Americana,
o TOC é um transtorno mental de ansiedade. Está 
classificado ao lado das fobias (medo de altura, 
lugares fechados, elevadores, pequenos animais 
como ratos, lagartixas, lesmas, insetos); da fobia 
social (medo de expor-se em público ou diante de 
outras pessoas); do transtorno de pânico (crises 
súbitas de ansiedade e medo de frequentar locais 
onde ocorreram ataques, lugares fechados e com 
aglomerações); e da ansiedade generalizada 
(apreensão e tensão permanentes).

Os sintomas do TOC envolvem alterações do 
comportamento (rituais ou compulsões, repeti
ções, evitações), dos pensamentos (obsessões 
como dúvidas, preocupações excessivas, pen
samentos de conteúdo impróprio ou “ruim") e 
das emoções (medo, desconforto, aflição, culpa, 
depressão). Os rituais ou compulsões são rea
lizados em razão dos medos ou da aflição que 
aparecem sempre que a mente é invadida por 
uma obsessão, como a de contaminar-se ou de 
contrair doenças, de cometer falhas ou de ser 
responsável por acidentes ou acontecimentos 
negativos graves. As evitações, embora não es
pecíficas do TOC, são, em grande parte, respon
sáveis pelas limitações que o transtorno acarreta.

Obsessões são pensamentos ou impulsos 
que invadem a mente de forma repetitiva e 
persistente. Podem surgir como imagens, pa
lavras, frases, números, músicas etc. Sentidas 
como estranhas ou impróprias, geralmente são 
acompanhadas de angústia e culpa. Mesmo 
desejando ou se esforçando, o indivíduo não con
segue afastá-las. Apesar de serem reconhecidas 
como absurdas ou ilógicas, causam ansiedade
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e desconforto. Na tentativa de neutralizar o 
mal-estar, a pessoa realiza rituais (bater um 
número específico de vezes em algum móvel, 
por exemplo) ou evita situações (deixando de 
tocar determinados objetos ou se afastando de 
certos lugares).

A mente humana é invadida permanente
mente por pensamentos involuntários, tam
bém chamados de pensamentos intrusivos, 
intrusões ou pensamentos automáticos. Essas 
“invasões” constituem um fenômeno univer
sal, fazem parte da atividade psíquica normal 
e ocorrem espontaneamente - e, da mesma 
forma que surgem, desaparecem.

Como para a maioria das pessoas não acar
retam preocupação, facilmente são esquecidas. 
Entretanto, para alguns indivíduos a ocorrência 
desses pensamentos (de contaminação, res
ponsabilidade, de conteúdo agressivo, obsceno 
ou sexual) é interpretada como indicativa de 
algum risco: à própria saúde ou à da família, de 
que a pessoa pode estar deixando de prevenir 
algum desastre ou de que é capaz de cometer 
atos criminosos ou moralmente inaceitáveis. 
Acredita-se que a interpretação errônea e 
catastrófica desses pensamentos aflitivos faz 
com que intrusões normais se transformem 
em obsessões, levando a pessoa a agir para 
afastar os “maus pensamentos”.

Compulsões ou rituais são comportamen
tos ou atos mentais voluntários e repetitivos, 
executados em resposta a obsessões - ou 
para cumprir regras (criadas pelo próprio pa
ciente), que devem ser seguidas rigidamente. 
Entre as mais citadas pelos pacientes estão a 
repetição de palavras ou frases (consideradas 
especiais), orações, rememoração de cenas ou 
imagens, contagem ou repetição de números, 
marcação de datas e listas, tentativa de afastar 
pensamentos indesejáveis e substituí-los por 
ideias contrárias.

Essas práticas costumam aliviar a ansiedade 
apenas momentaneamente, levando o indiví
duo a repeti-las e ampliá-las toda vez que sua 
mente é “invadida” - em vez de enfrentar seus 
medos, o que acaba por perpetuá-los. Assim, 
a tentativa de se libertar transforma-se, com o 
tempo, em prisão.

Nem sempre as compulsões apresentam 
conexão realística com o que desejam prevenir 
(por exemplo, alinhar os chinelos ao lado da
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cama antes de deitar não garante que nada de 
ruim aconteça no dia seguinte; bater na madeira 
antes de sair de casa não manterá pessoas da 
família com saúde perfeita). A “lógica distorci
da” das obsessões que sustentam os rituais se 
embasa em pensamento de conteúdo mágico 
e segue mecanismo muito semelhante ao que 
prevalece nas superstições.

NUNCA ERRAR
Da mesma forma, as evitações estão necessaria
mente associadas ao receio de contrair doenças 
ou ao medo de contaminação. Alguns pacientes 
relatam que evitam tocar em certos objetos - 
como carne, leite, gelatina, colas, urina, sêmen - 
apenas por nojo ou repugnância, sem que sejam 
invadidos por algum pensamento catastrófico 
específico. O interessante é que esses sintomas 
também podem desaparecer com abordagem te
rapêutica - a terapia de exposição e prevenção de 
rituais - utilizada para o tratamento dos demais 
sintomas do TOC (veja quadro ao lado).

Uma das preocupações mais comuns no 
TOC se relaciona com a possibilidade de falhar
e, em consequência, ocorrer algum desastre ou 
prejuízo (incêndio, inundações etc.). Tal preocu
pação se manifesta sob a forma de intolerância 
à incerteza - que leva a pessoa a realizar verifi
cações repetidamente.

Quando o sofrimento associado à dúvida é 
muito intenso, a pessoa com TOC simplesmente 
se esquiva de situações de responsabilidade. 
Prefere não sentir a necessidade de realizar 
constantes checagens, evitando, por exemplo, 
sair por último do local de trabalho, não sendo, 
assim, atribuída a ela a função de desligar os 
equipamentos ou fechar as portas. Certas caracte
rísticas de personalidade, como senso exagerado 
de responsabilidade e receio de cometer falhas, 
perfeccionismo e elevado nível de exigência de
sempenham papel importante no surgimento 
do transtorno.

Nos quadros de TOC costumam também 
surgir ideias e impulsos de conteúdo agressivo 
ou violento - como o ímpeto de atirar crianças pe
quenas pela janela; atropelar pedestres; empurrar 
escada abaixo ou dar um soco em alguém que 
cumprimenta; envenenar os filhos etc. Para fugir 
dessas “tentações”, é comum que o paciente 
tome medidas práticas como colocar telas nas 
janelas; evitar comparecer a eventos sociais ouA ut
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cumprimentar pessoas; checar várias vezes os 
armários para ver se não há algum veneno com 
o qual possa contaminar seus filhos.

São comuns também as obsessões de 
conteúdo sexual, como fixar os olhos nos genitais 
de outras pessoas, molestar sexualmente crian
ças, arrancar a roupa de alguém, manter relações 
sexuais incestuosas ou praticar sexo violento ou 
perverso (com animais, por exemplo). Em vez 
de desejo, excitação ou prazer, essas fantasias 
despertam angústia e medo. Muitos recorrem 
a confissão, orações e até castigos físicos ou 
privações (jejum, por exemplo) para dissipar 
esses pensamentos.

MACACO VERDE
Um paciente tinha obsessões por mosquitos. 
A primeira coisa que fazia ao chegar em casa 
era revistar o seu quarto (atrás da cama, dentro 
dos armários, atrás dos livros) à procura desses 
insetos. Chegou triunfante a uma sessão: “Matei 
102 ontem à noite. E o curioso é que, em minha 
casa, sou sempre a primeira pessoa que os vê”. 
Não por acaso ele encontrava os insetos - sua 
atenção estava voltada para eles.

Atualmente, sabe-se que manter-se excessiva 
e frequentemente atento aos próprios pensamen
tos e atitudes aumenta a frequência e a intensida
de das obsessões. Assim, os esforços feitos pela 
pessoa com TOC para neutralizar as obsessões, 
focar a atenção em certos temas ou vigiar de 
forma constante objetos, situações, lugares ou 
pessoas que nela desencadeiem desconforto 
psíquico podem, por vezes, surtir efeito con
trário: fazem com que os “pensamentos ruins” 
ocorram de forma ainda mais intensa. É como 
diz o ditado: “Não pense no macaco verde”. E é 
aí que ele aparece.
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Caixa de texto
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, n. 40, p. 36-41, 2013, Especial Quando o cérebro e a mente adoecem.




