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RESUMO 
 

De uma simples mania ao comportamento de repetição, de como lavar as mãos de forma 

repetitiva, verificar várias vezes se a porta está fechada, se o gás está aberto, etc., é o que nos leva 

a pesquisar neste artigo onde termina a mania e inicia-se o transtorno obsessivo compulsivo, e 

quais as implicações que as alterações neuropsicológicas podem causar na vida de uma pessoa 

que sofre deste transtorno. O trabalho proposto busca verificar o diagnóstico de TOC, por meio 

da identificação de comportamentos repetitivos, manhas e manias, sinalizando seus aspectos 

neuropsicológicos, utilizando-se de revisão bibliográfica baseada em livros, revistas e outros 

artigos. Com isso, pudemos verificar que o TOC está diretamente ligado a um comprometimento 

da memória não verbal e das habilidades visoespaciais, sendo assim, o tratamento efetivo do 

TOC deve-se as respostas positivas da Clomipramina que é um inibidor de recaptação de 

serotonina. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No início as manias são até engraçadas. Com o tempo, esse quadro muda. O que era 

engraçado e soava como extravagância passa a incomodar muita gente. Em casa, na escola, no 

trabalho e até no lazer, não existe descanso. 

É muito natural nos depararmos com pessoas que acreditam que as crianças no geral não 

possuem transtornos neuropsiquiátricos, e acabam por não levarem a sério o problema, 

negligenciando qualquer tipo de tratamento. Podemos dizer que TOC é um grande exemplo.  

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é caracterizado pela presença de obsessões e 

compulsões. Obsessões são ideias, pensamentos, imagens ou impulsos repetitivos e persistentes 

que são vivenciados como intrusivos e provocam ansiedade. Não são apenas preocupações 

excessivas em relação a problemas cotidianos. A pessoa tenta ignorá-los, suprimi-los ou 

neutralizá-los através de outro pensamento ou ação. Compulsões são comportamentos repetitivos 

ou atos mentais que visam reduzir a ansiedade e afastar as obsessões. Esses rituais 

frequentemente são percebidos como algo sem sentido e o indivíduo reconhece que seu 

comportamento é irracional. Geralmente a pessoa realiza uma compulsão para reduzir o 

sofrimento causado por uma obsessão. As obsessões mais comuns são: preocupação com sujeira 

ou secreções corporais, medo de que algo terrível possa acontecer a si mesmo ou a alguém 

querido, preocupação com simetria e escrupulosidade. As principais compulsões são: lavagem de 

mãos, verificação de portas, ordenação e arrumação, contagem e colecionismo. (GONZALEZ, 

1999). 

Os quadros obsessivo-compulsivos caracterizam-se por ideias, fantasias e imagens 

obsessivas e por atos, rituais ou comportamentos compulsivos. Tais quadros são vividos como 

uma pressão sobre o indivíduo, como algo que os obriga e submete. (DALGALARRONDO, 

2000) 

 

2. OBJETIVOS 

 

Distinguir as dificuldades na identificação dos comportamentos repetitivos e o 

estabelecimento do diagnóstico do TOC, principalmente em Neuropsicologia, devido escassez de 

estudos na área. 
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3. NEUROPSICOLOGIA DO TOC 

 

De acordo com Kristensen e colaboradores (2001) a neuropsicologia é a ciência que estuda 

a relação entre o cérebro e o comportamento humano, sendo que surgiu a partir de duas vertentes: 

a psicologia científica que estuda fundamentalmente o comportamento humano, e a neurologia 

que verifica as alterações comportamentais causadas por lesões cerebrais. A neuropsicologia 

contemporânea tem contribuído em estudos e descobertas quanto ao impacto das regiões pré-

frontais do cérebro na atividade cognitiva e comportamental e sua significativa associação (GIL, 

2005; GAZZANIGA, 2006). 

A descrição de sintomas obsessivo-compulsivos associados a doenças neurológicas que 

acometem primariamente os gânglios da base e estudos neuroanatômicos de pacientes com 

transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) tem sugerido que esse transtorno está associado a uma 

disfunção de estruturas fronto-estriatais. (FONTENELLE, 2001) 

As principais áreas de interesse na pesquisa neuropsicológica em pacientes com TOC têm 

sido: (1) identificação das funções neuropsicológicas comprometidas (memória para ações, 

monitorização da realidade, memória não verbal, habilidades visoespaciais, velocidade na 

realização dos testes e funções executivas); (2) relação entre essas disfunções e as características 

clínicas; (3) comparação entre as disfunções de pacientes com TOC e aquelas de pacientes com 

outros diagnósticos psiquiátricos; e (4) relação entre essas disfunções e as teorias neuroquímicas 

do transtorno. (FONTENELLE, 2001) 

 

4. RESULTADOS 

 

O comprometimento da memória não verbal e das habilidades visoespaciais é um achado 

amplamente descrito em pacientes com TOC. Classicamente, esses achados têm sustentado as 

teorias fisiopatológicas do TOC centradas em uma disfunção de hemisfério não dominante. 

Estudos têm sugerido que o comprometimento da memória não verbal e das habilidades 

visoespaciais no TOC é resultante de uma disfunção primária dos lobos frontais. 

(FONTENELLE, 2001) 

Estudos comparando o desempenho de pacientes portadores de TOC com controles 

saudáveis sustentam a hipótese de um comprometimento das funções neuropsicológicas (KUELZ 

et. al., 2004). Os achados que apresentam maior consistência são déficits em tarefas que recrutam 
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as funções executivas, principalmente quanto à organização para fixação de estímulos verbais e 

visuais (OLLEY et. al., 2007).  

De acordo com resultados recentes (GREISBERG AND MCKAY, 2003), esses achados 

são congruentes com os de outros estudos que encontraram prejuízos na memória verbal 

decorrentes da dificuldade de categorização e elaboração de estratégias que facilitam a evocação 

por categorias, ou seja, dificuldade no planejamento da tarefa. (SAVAGE, et. al., 1999; KUELZ 

et. al.,2004; SAVAGE E RAUCH,  2000; DECKERSBACH et. al., 2000; KIM et. al., 2002). 

Sendo assim, déficits no planejamento das informações verbais ou visuais, seria um preditivo de 

um pior desempenho em tarefas de memória. Sawamura e colaboradores (2005) em uma tentativa 

de investigar a natureza desses déficits no planejamento das informações verbais encontrou que a 

dificuldade dos pacientes portadores de TOC pode estar mais relacionada à falta de iniciativa de 

implementar estratégias, do que na dificuldade do planejamento em si.  

Um achado consistente encontrado na realização de testes neuropsicológicos (ex: teste de 

Stroop e teste das Trilhas) em pacientes com TOC foi a lentidão. Em um estudo a lentidão foi 

encontrada exclusivamente em testes que avaliam funções fronto-estriatais (SOPT e Tarefas de 

Aprendizado Associativo). (FONTENELLE, 2001) 

Em algumas investigações relacionadas às funções executivas, foi encontrado 

comprometimento do desempenho em testes que, supostamente, avaliam o funcionamento das 

regiões orbito-frontal ou frontomedial do córtex pré-frontal, como o Teste de Alternância de 

Aprendizado e testes que necessitam de pensamentos ou ações rápidas e espontâneas. Em outros 

estudos, foi descrito desempenho insatisfatório em testes que avaliam funções relacionadas à 

região dorso-lateral do córtex pré-frontal. (FONTENELLE, 2001) 

Segundo Kuelz e colaboradores (2004) é muito difícil observar uma função cognitiva 

isoladamente, já que os testes neuropsicológicos envolvem ações simultâneas e intercomunicação 

de diversas funções, o que dificultaria uma consistência dos achados nesta área. Além disso, 

importantes aspectos das funções executivas no TOC não foram amplamente investigados, em 

estudo anterior, tais como, flexibilidade cognitiva e tomada de decisão, como apontado por 

Menzies e outros autores (2008). 

As obsessões e compulsões características de TOC têm forma e conteúdo notavelmente 

semelhantes em diferentes pacientes e contextos, uma observação que talvez levante a questão de 

uma base neuropsiquiátrica específica para essa condição. Além disso, a prevalência na vida de 

TOC é de 2 a 3% na maioria dos países nos quais há dados disponíveis (WEISSMAN et. Al., 

1994), mais uma vez apoiando um modelo bioquímico. Um achado recente vem dizer que o TOC 
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é a décima mais incapacitante de todas as condições médicas no mundo (MURRAY E LOPEZ, 

1996). 

O interesse no substrato neuroquímico de TOC recebeu impulso significativo dos primeiros 

achados de que o transtorno respondia a clomipramina, um inibidor de recaptação de serotonina. 

Estudos subsequentes confirmaram que esta é mais forte do que a desipramina, um inibidor da 

recaptação noradrenérgica (ZOHAR E INSEL, 1987). Cada um dos inibidores seletivos de 

recaptação de serotonina (ISRSs) estudados até hoje foram efetivos para o tratamento de TOC 

(DJ. STEIN et al., 1995). Durante tratamento efetivo com um inibidor da recaptação de 

serotonina, o ácido 5-hidroxiindoleacético do líquido cerebrospinal diminui (THOREN et al., 

1980), e a exacerbação de sintomas obsessivo-compulsivos pelo meta clorofenilpiperazina (m-

CPP) não é mais vista após tratamento com um ISRS (ZOHAR et al., 1988). 

O sistema serotonérgico inerva não apenas os gânglios basais, mas também o córtex 

orbitofrontal. Anormalidades serotonérgicas no TOC podem ser específicas à região; por 

exemplo, em alguns estudos, após a administração de m-CPP, ocorre exacerbação de sintomas de 

TOC (talvez mediada pelo córtex orbitofrontal), bem como resposta neuroendócrina embotada 

(presumivelmente mediada pelo hipotálamo) (HOLLANDER et al., 1992).  

Snider, 2003, apresenta um instrumento que serve para mensurar sintomas das obsessões e 

compulsões na criança e/ou no adulto, de forma que pais e responsáveis possam identificar 

situações onde a mania passou a ser considerada como um transtorno obsessivo compulsivo. 

 

Sintoma                                                                    % de indivíduos que queixaram 

OBSESSÕES % 

Pensamentos e preocupações com sujeira, germes. 40 
Medo algo terrível em si ou em alguém amado: fogo, morte, doença. 24 
Pensamentos sobre simetria, ordem, exatidão. 17 
Escrupulosidade excessiva, obsessões religiosas. 13 
Preocupação em perder secreção do corpo, urina, saliva. 8 
Pensamentos sobre números de sorte ou azar. 8 
Medo de ter impulsos de agressividade, algo proibido, impulsos sexuais. 4 
Medo de ferir os outros ou a si próprio. 4 
Sons, palavras ou músicas intrusas que “não saem da cabeça”. 1 
COMPULSÕES % 
Lavar as mãos, escovar os dentes, tomar banhos. 85 
Rituais de repetição como abrir e fechar a porta, descer escada. 51 
Checagem de portas, travas, tarefas, luzes. 46 
Diferentes rituais (manias) de escrever, falar, se movimentar. 26 
Rituais para se livrar de contaminantes. 23 
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Ter que tocar as coisas. 20 
Medidas preventivas para não machucar ninguém. 16 
Arranjar as coisas, colocar em certa ordem. 17 
Contar e recontar. 19 
Empilhar ou colecionar. 11 
Rituais de limpar a casa ou objetos inanimados. 6 

 

5. MÉTODO 

 

O estudo e a elaboração deste artigo foram realizados por meio de revisão bibliográfica, 

através de livros e artigos publicados no Scielo de 1999 a 2010.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo abrangente sobre onde se começa o 

transtorno obsessivo compulsivo a partir do que entendemos sobre manha e mania, a 

identificação da mudança do comportamento repetitivo para o comportamento obsessivo, como 

também a verificação das contribuições dos aspectos neuropsicológicos no que diz respeito ao 

tratamento deste transtorno.  A partir dos resultados encontrados na pesquisa, pudemos 

identificar que as alterações neuropsicológicas em portadores de TOC foram caracterizadas pela 

dificuldade no planejamento de tarefas, falta de interesse de realizar atividades, lentidão na 

realização de testes e pela dificuldade em pensar e agir de forma rápida e espontânea.   

 Com isso, pudemos verificar que o TOC está diretamente ligado a um comprometimento 

da memória não verbal e das habilidades visoespaciais, sendo assim, o tratamento efetivo do 

TOC deve-se as respostas positivas da Clomipramina que é um inibidor de recaptação de 

serotonina, já que se confirma que a mesma possui um efeito mais forte que a Desipramina que é 

um inibidor de recaptação noradrenérgica.  
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