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RESUMO 

 

Este trabalho se refere a um estudo de caso clínico atendido no SPA da Universidade 

UNIABEU. O atendimento foi realizado com uma adolescente de 14 anos, que apresentava 

algumas manifestações obsessivas de cunho sexual. Foram realizados trinta e dois encontros, 

sendo um por semana, com duração de 50 minutos cada. A intervenção psicoterapêutica para 

atendimento do caso foi modelada seguindo a abordagem Terapia Cognitiva-Comportamental 

(TCC). O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo de caso e a estruturação dos 

atendimentos, como também a discussão sobre a hipótese do diagnóstico e o tratamento do 

Transtorno Obsessivo-Compulsivo com utilizações de técnicas da TCC.  

 

Palavras-chaves: Estudo de caso. Adolescente. TCC. Manifestações obsessivas. Tratamento. 

Modelo teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This stated review is referred about the case of research at UNIABEU Universtity's Psicologic 

The care was given with student of 14 years old, Whose behavior presented some obsessive 

sexual manifestations. Thirty-two week appointment happened and each one with 50 minutes 

of duration. The psychotherapeutic intervention to attend the case was Cognitive Behavioral 

Therary. The goal of this research is to present a study of case and how structuring an 

appointment and the discussion about the hypothesis of diagnosis and treatment of Obsessive 

Compulsive Disorder with utilization of TCC rules. 

  

Keywords: Research of case. Teenager. TCC. Obssesive manifestations. Treatment. Theoric. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se refere à experiência de atendimento no Serviço de Psicologia 

Aplicada (SPA) da Uniabeu, associado à terapia cognitiva comportamental (TCC), de uma 

adolescente de 14 anos. A paciente, juntamente com sua mãe, trouxe como queixa a mudança 

repentina de hábitos, a ocorrência de alguns “tiques” relacionados ao órgão genital feminino e 

algumas vozes que não sabia identificar a origem. Associado a este caso, a paciente 

apresentava prejuízos no desempenho escolar e nas interações, tanto familiares quanto com 

amigos.  

Na história de vida da paciente, relatada por sua mãe, um acontecimento relevante 

citado foi o interesse sexual que o pai da adolescente tinha por crianças, o que gerou a 

separação do casal.  

O modelo psicoterapêutico utilizado foi o da Terapia Cognitiva-Comportamental 

(TCC). Esta tem como característica ser um sistema de psicoterapia associada a uma teoria da 

personalidade e psicopatologia unificadas (BECK, 1997). O tratamento também está baseado 

em uma conceituação, ou compreensão de cada paciente (suas crenças específicas e padrões 

de comportamento). O terapeuta procura produzir de várias formas uma mudança cognitiva, 

modificando no pensamento e no sistema de crença do paciente, para produzir uma mudança 

emocional e comportamental duradoura (KNAPP, 2007). 

Alguns fatores são muito importantes no tratamento com adolescente, como por 

exemplo, uma avaliação da família para verificar qual é a abordagem ideal de terapia: 

individual ou familiar. O fato de o adolescente ser trazido à terapia não significa que ele 

realmente necessite de tratamento individual. Além disto, se o adolescente não percebe a 

importância de fazer terapia, provavelmente será difícil seu engajamento no tratamento. Por 

esta razão, é importante o terapeuta estabelecer uma relação colaborativa com o adolescente, 

pautar objetivos com ele, a fim de construir o vínculo. 

Após os relatos, foi analisado que poderia haver uma hipótese de diagnóstica de 

Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC). Fundamentado em estudo científico, o TOC é 

caracterizado pela presença de obsessões e/ou de compulsões. De acordo com o Manual 

Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-IV) os sintomas de TOC são muito 

heterogêneos entre si e também difere de mera ansiedade (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2002).  

A idade da paciente exigiu alguns cuidados na psicoterapia e uma adaptação às 

técnicas e à abordagem. Foi necessária uma atenção particular a cada relato, a fim de 
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empregar o tratamento adequado ao momento almejando a melhora dos sintomas. Um fator 

que contribui para que a Terapia Cognitivo-Comportamental tenha efetividade é o caráter 

informativo desta, pois um de seus princípios reside na Psicoeducação (BECK, 1997). As 

sessões na TCC são estruturadas e visam desenvolver no paciente a mudança emocional 

através da mudança das cognições disfuncionais ou distorcidas e/ou também ensinar ao 

paciente técnicas que possam amenizar os pensamentos ou estratégia (BECK, 1997). 

Dessa forma o estudo visa descrever e discutir o atendimento de uma adolescente, com 

relato de caso, hipótese diagnóstica e tratamento. Para isso será apresentado no primeiro 

capítulo o relato de caso, contando um pouco de sua história de vida, destrinchada em alguns 

acontecimentos específicos. No segundo capítulo será abordada a hipótese diagnóstica de 

transtorno obsessivo-compulsivo explicando todas as características do transtorno. E no 

terceiro capítulo será discutido o tratamento e adaptações realizadas para a intervenção 

terapêutica, com as técnicas comportamental e cognitiva utilizadas  
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CAPÍTULO I 

1. RELATO DE CASO 

 

1.1. Participante 

 

 Maria (nome fictício) procurou o atendimento aos quatorze de anos idade. Paciente 

natural do Rio de Janeiro, estudante do 8º ano do Ensino Fundamental, chegou ao SPA 

(Serviço de Psicologia Aplicada) da instituição universitária (Uniabeu) trazida por sua mãe e 

tia. A família1 buscava atendimento psicoterapêutico para Maria.  

 

1.2. Queixa Principal 

 

A queixa trazida pela mãe foi que Maria começou apresentar alguns comportamentos 

inadequados, como por exemplo: delírio, isolamento social, ansiedade, sintomas de tristeza e 

um incomodo na vagina (tiques), que Maria dizia ser uma micose (sic). 

 

1.3. História de vida 

 

Maria reside junto com a mãe, irmão e padrasto. Os pais da paciente se separaram 

quando Maria tinha aproximadamente cinco anos de idade. A mãe conta que o motivo da 

separação foi quando obteve informações sobre comportamentos suspeitos de pedofilia nas 

atitudes do esposo A mãe casou-se novamente, mas os filhos permaneceram com a mesma 

(sic). 

 

 

1.4. Dados relevantes da infância e adolescência 

 

Por meio de entrevistas semi-dirigidas, realizadas com a mãe, foram coletadas 

informações sobre o desenvolvimento da paciente. Quando perguntada sobre o 

desenvolvimento da Maria a mãe informou que este ocorreu sem qualquer dificuldade ou 

alteração. Porém, relatou que o pai da paciente apresentava alguns comportamentos 

                                                 
1
 Convém salientar que os familiares da paciente assinaram um termo de consentimento de que tratava-se de uma 

clínica universitária e que, por este fato, os atendimentos realizados poderiam contribuir para atividades de 

ensino e pesquisa, respeitando-se todos os cuidados éticos. 
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inadequados, que definiu como sendo pedofilia. Quando questionada sobre a relação de Maria 

com o pai, a mãe não conseguia afirmar a ocorrência de um abuso, mas apresentou algumas 

informações relevantes como, por exemplo, acordar de madrugada com a fralda aberta e a 

vagina avermelhada. Isso ocorria quando Maria tinha aproximadamente 3 anos de idade. No 

entanto, a mãe relata que desde a ocorrência desses episódios noturnos, Maria não apresentou 

alteração de comportamento ou outra qualquer dificuldade. 

Aos quatorzes anos começou apresentar comportamentos que geraram estranhamento 

na mãe como: não conseguir abraçar, não conseguia olhar para pessoas despidas e, segundo 

relato da paciente, ela sentia um incômodo na vagina. Este incômodo caracterizava-se por 

movimentos involuntários nos membros inferiores. Segundo a fala da mãe, esta só percebeu 

que a filha estava passando por dificuldade quando observou-a apresentar tiques nervosos.  

No que refere a relação com pai, a mãe informou que permite que Maria visite o pai. 

Nessas visitas Maria também pode passar mais de um dia, o que envolve dormir. Quando 

questionada sobre como era essa situação da filha dormir na casa do pai depois da separação e 

do motivo que levou a separação, a mãe informou que quando Maria vai para casa do pai, ela 

faz diversas recomendações como, dormir de calça comprida e dormir ao lado do irmão. Essas 

orientações causavam desconforto, e geravam ansiedade na paciente (sic). 

 

1.5. Medicação 

 

A paciente seguia acompanhada por um neurologista, que orientou o tratamento 

farmacológico com Fumarato Quetiapina (Seroquel) 50mg (vide anexo I) uma vez ao dia, 

administrado no período noturno. A medida farmacológica deu-se com a finalidade de reduzir 

os sintomas de insônia, ansiedade e os supostos delírios.  

A família relata que a paciente não respondeu bem ao tratamento. Encaminhada a uma 

reavaliação pela psiquiatria, foi sugerido a redução da dose para 25mg uma vez ao dia, a ser 

administrado no período diurno por 30 dias. A paciente respondeu positivamente ao desenho 

medicamentoso e ao final do período descrito descontinuou a droga. 
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1.6. Relatos da Paciente  

 

Nas sessões iniciais, a adolescente relatou que se sentia triste, ansiosa e com incômodo 

na parte íntima (genital). Queixou-se também, de não conseguir dormir à noite, por conta de 

umas vozes, que falavam “coisas horríveis” (sic).  

Nas primeiras consultas, ela apresentou muita dificuldade de relatar o conteúdo dessas 

vozes. Quando indagada sobre o conteúdo das vozes, Maria relatava uma história de adultério 

do pastor da igreja que frequentava. Quando falava esta história Maria se colocava como 

agente da situação e apresentava sentimento de culpa. Neste momento a fala da paciente 

revelava uma confusão interna e tinha dificuldade de separar realidade da fantasia como 

também de diferenciar o “eu” de outras situações do ambiente.  

No decorrer da terapia observou-se que não se tratava de delírio, mas de pensamentos 

repetitivos e intrusivos. Porque ela não agia segundo os pensamentos e não lidava com eles 

como verdades absolutas, eram apenas pensamentos abstraídos da fantasia e do desejo. 

O termo delírio apresenta, em português, dois significados, sendo eles: alterações 

globais e profundas da consciência, quando também costuma ser chamado de "delirium", e 

significa também um conjunto de juízos falsos, que se desenvolvem em decorrência de 

condições patológicas funcionais e que não se corrigem por meios racionais 

(DALGALARRONDO, 2008). 

A definição de pensamento aponta que, no pensamento concreto (concretismo) o 

indivíduo mostra-se incapaz de fazer a distinção entre o concreto e o simbólico. O 

concretismo pode ser apenas resultado de incultura, bem como de um déficit intelectivo ou de 

outra situação patológica (ex: esquizofrenia, autismo, demências). A formação e concatenação 

dos juízos ocorrem de modo muito impreciso, não há um empobrecimento do pensamento, e 

sim uma falta de clareza e precisão no raciocínio, deixando-o por vezes com um caráter 

obscuro (DALGALARRONDO, 2008). 

Nos encontros seguintes, Maria falava muito sobre desejos pelo outro, como por 

exemplo: desejo por seu irmão, pessoas na rua, mulheres e autoridade religiosa. Dizia sentir 

admiração, mas se martirizava porque não achava correto deseja-los, pois tinha a impressão 

que estava se insinuando. Por exemplo: quando ela estava diante de um homem e tinha o 

comportamento de sorrir, ela pensava que estava sorrindo porque estava querendo se insinuar 

para aquela pessoa. Por meio das entrevistas verificou-se uma distorção de pensamento. Maria 

interpretava o comportamento de sorrir, como diversos comportamentos de sedução. Isso 
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gerava grande sentimento de culpa e comportamento de isolamento. Outra situação foi quando 

o irmão estava sem camisa e Maria verbalizou sentir desejo sexual (sic). 

A culpa era muito presente em todo discurso da paciente, principalmente a culpa 

religiosa. Muitas vezes falava que o “inimigo” estava falando para ela fazer besteira (sic), que 

não conseguia explicar claramente do que se tratava, mas enfatizava que era horrível. E que 

quando urinava o “inimigo” falava que ela estava fazendo força porque gostava (sic). É 

importante enfatizar que ela não agia segundo os pensamentos e não lidava com eles como 

verdades absolutas. 

No estudo do caso a adolescente apresentou ideias ou manifestações obsessivas, de 

aspectos tradicionalmente presentes no TOC. Seus pensamentos repetitivos e instrutivos 

apresentavam conteúdos sexuais. Esses pensamentos geravam impacto em seu 

comportamento e sentimento de tristeza e culpa. Além disso, gerou uma expressão motora que 

se apresentava como um tique. Este tique era caracterizado por movimentos involuntários de 

preensão das pernas e remexer os membros inferiores. 
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CAPÍTULO II 

2. HIPÓTESE DIAGNÓSTICA DE TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO 

 

O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) é um quadro clínico caracterizado por 

obsessões ou compulsões. As obsessões são pensamentos, ideias, frases, palavras ou imagens 

mentais persistentes e intrusivas, que podem provocar ansiedade. Já as compulsões são 

comportamentos ou atos mentais repetitivos que o indivíduo utiliza na tentativa de diminuir e 

neutralizar as obsessões. 

É importante lembrar que obsessões e compulsões podem estar presentes em inúmeros 

outros transtornos mentais e que, nesse caso, o diagnóstico de TOC é excluído. Devem ainda 

ser de gravidade suficiente para provocar um grau de desconforto significativo ou interferir 

nas rotinas diárias e relacionamentos interpessoais. Além de estabelecer o diagnóstico do 

TOC, é importante, na avaliação inicial, dar uma atenção especial as comorbidades. 

O conteúdo específico das obsessões e compulsões varia entre os indivíduos. 

Entretanto, certos temas, ou dimensões, são comuns, incluindo os de limpeza (obsessões por 

contaminação e compulsões por limpeza); simetria (obsessões por simetria e compulsões por 

repetição, organização e contagem); pensamentos proibidos ou tabus (p. ex., obsessões 

agressivas, sexuais ou religiosas e compulsões relacionadas); e danos (p. ex., medo de causar 

danos a si mesmo ou a outros e compulsões de verificação). Algumas pessoas também têm 

dificuldades em descartar e acumulam objetos como uma consequência de obsessões e 

compulsões típicas, como o medo de causar danos a outros (DSM-5: 300.3 – F42) 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p.238-239). 

Resultados de um estudo brasileiro aponta que a média de idade do início dos sintomas 

do TOC encontra-se entre 13,2 e 13,6 anos. Porém, identificam-se, mesmo que em menor 

frequência, casos de TOC ainda na infância. Algumas pesquisas apontam que os sintomas de 

mais de 50% dos pacientes diagnosticados com TOC tiveram o início dos sintomas na 

infância (MIGUEL et al., 2008; DILER & AVCI, 2002)2. 

As técnicas cognitivas pressupõem que as obsessões de alguns indivíduos derivam de 

interpretações distorcidas a respeito de pensamentos. Esta interpretação distorcida é a causa 

de pensamentos “normais” tornarem-se obsessões (RACHMAN, 1997 apud SCHWARTZ; 

LISBOA, 2014). 

                                                 
2 Disponível em: 

http://meriva.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/9041/2/Terapia_cognitivo_comportamental_para_o_Transtorno_

Obsessivo_Compulsivo_infantil_apresentacao_de_um_estudo_de_caso.pdf 
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Levando em consideração que obsessões podem ser definidas como eventos mentais, 

tais como pensamentos, ideias, tiques e imagens, vivenciados como intrusivos e incômodos. 

As obsessões podem ser criadas a partir de qualquer resíduo da mente, como palavras, medos, 

preocupações, memórias, imagens, músicas ou cenas. Na Imagem 1, estão listados os 

sintomas mais comumente observados nos pacientes, agrupados em forma resumida, 

seguindo-se o modelo apresentado na lista de sintomas da Escala de Obsessão e Compulsão 

de Yale-Brown (ASBAHR, 2000).  

 

Imagem 1. Principais sintomas observados no transtorno obsessivo-compulsivo 

 

As compulsões são comportamentos ou atos mentais repetitivos, realizados para 

diminuir o incômodo ou a ansiedade causada pelas obsessões.  As obsessões persistiriam 

enquanto persistissem as interpretações errôneas ou distorcidas e diminuiriam quando tais 

interpretações fossem enfraquecidas. Da mesma forma, quanto menor importância os 

pacientes atribuíssem aos pensamentos intrusivos, menor o impulso de executar rituais. 

De acordo com o Código Internacional de Doenças – Classificação de Transtornos 

mentais e de Comportamento (1993) (CID-10: F42) o transtorno obsessivo-compulsivo, é 

caracterizado essencialmente por ideias obsessivas ou por comportamentos compulsivos 

recorrentes. As ideias obsessivas são pensamentos, representações ou impulsos, que se 

intrometem na consciência do sujeito de modo repetitivo e estereotipado. Em regra geral, elas 

perturbam muito o sujeito, o qual tenta frequentemente resistir-lhes, mas sem sucesso.  
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Em maio de 2013 foi lançada a 5ª revisão do DSM (DSM-5). Foram feitas pequenas 

alterações na redação dos critérios diagnósticos, algumas modificações e o TOC deixou de 

fazer parte dos transtornos de ansiedade (DSM-IV) para ser foi incluído, numa nova 

categoria: a de transtornos relacionados ao TOC (Obsessive-compulsive related disorders) 

(quadro 1). O colecionismo (ou transtorno do colecionamento) foi separado do TOC e 

incluído no mesmo grupo como um transtorno independente. 

 

 

 Transtorno obsessivo-compulsivo  

 Transtorno do colecionamento (Hoarding Disorder) 

 Síndrome de referência olfatória (Olfactory Reference Syndrome) 

 Transtorno do beliscar-se (Skin Picking Disorder )  

 Transtorno do arrancar cabelos Hair-Pulling Disorder (Trichotillomania) 

 Transtorno do corpo dismórfico (Body Dysmorphic Disorder). 

 

Quadro 1. Transtornos obsessivo-compulsivos relacionados (Obsessive-compulsive related disorders) 

 

No quadro 2 podemos ver os critérios diagnósticos do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais em sua 5ª versão (DSM-5) para diagnóstico do TOC. 

 

 

A) Presença de obsessões, compulsões ou ambas.  

Obsessões são definidas conforme 1 e 2:  

1. Pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que são experimentados em 

algum momento durante a perturbação, como intrusivos, indesejáveis e que causam acentuada 

ansiedade ou desconforto na maioria dos indivíduos;  

2. O indivíduo tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos, impulsos ou imagens, ou neutralizá-los 

com algum outro pensamento ou ação (por exemplo, executando uma compulsão);  

Compulsões são definidas por 1 e 2:  

1. Comportamentos repetitivos (p. ex., lavar as mãos, organizar, verificar) ou atos mentais (rezar, 

contar, repetir palavras em silêncio) que o indivíduo se sente compelido a executar em 

resposta a uma obsessão ou de acordo com regras que devem ser aplicadas rigidamente.  
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2.  Os comportamentos ou atos mentais visam prevenir ou reduzir ansiedade ou desconforto ou 

prevenir algum evento ou situação temida. Entretanto, esses comportamentos ou atos mentais 

ou não são conectados de uma forma realística com o que pretendem neutralizar ou prevenir 

ou são claramente excessivos.  

B) As obsessões ou compulsões consomem tempo (por exemplo, tomam mais de uma 

hora por dia) ou causam desconforto clinicamente significativo ou comprometimento social, 

ocupacional ou em outras áreas importantes do funcionamento;  

C) Os sintomas obsessivo-compulsivos não podem ser atribuídos ao efeito fisiológico 

direto de uma substancia (p.ex. droga de abuso ou a uma medicação) ou a outra condição 

médica. 

 D) O conteúdo das obsessões ou compulsões não pode ser preferentemente atribuído 

a sintomas de algum outro transtorno do DSM V(p. ex., preocupações excessivas no TAG; 

comer ritualisticamente em transtornos da alimentação; arrancar cabelos na tricotilomania; 

beliscar a pele no transtorno do beliscar-se; preocupação com aparência no transtorno 

dismórfico corporal; preocupação com drogas ou com jogo nos transtornos de uso de 

substância ou relacionados; preocupação com objetos no transtorno do colecionamento; 

preocupação com doenças graves na presença de ansiedade relacionada a doenças; 

preocupação com impulsos ou fantasias sexuais nas parafilias; preocupação com impulsos nos 

transtornos de controle de impulsos; ruminações de culpa no transtorno depressivo maior; 

inserção do pensamento ou preocupações delirantes num transtorno psicótico, ou padrões de 

comportamentos repetitivos nos transtornos do espectro do autismo.  

Especificar se:  

 Insight bom ou razoável: o indivíduo reconhece que as crenças TOC definitivamente ou 

provavelmente não são verdadeiras, ou que elas podem ser ou não ser verdadeiras; 

 Insight pobre: o indivíduo pensa que as crenças TOC são provavelmente verdadeiras; 

 Insight ausente: o indivíduo está completamente convencido de crenças TOC são verdadeiras. 

Especificar se:  

O TOC é relacionado a tiques: se o indivíduo tem uma história de um transtorno de tique 

crônico ao longo da vida. 

 

Quadro 2. Critérios diagnósticos do TOC de acordo com DSM-5 

 

Como já foi apresentado, obsessões e compulsões podem fazer parte do quadro clínico 

de diversos transtornos psiquiátricos, doenças médicas, particularmente transtornos 
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neurológicos, podendo ainda ser efeito fisiológico direto de várias substancias, inclusive 

medicamentos. Antes de estabelecer o diagnóstico positivo de TOC o profissional deverá 

fazer o diagnóstico diferencial com todas essas condições que podem ter sintomas 

semelhantes. 

Tanto obsessões como compulsões, evitações e comportamentos repetitivos podem 

ocorrer em outros transtornos psiquiátricos além do TOC, como nos transtornos de ansiedade, 

depressão, transtornos alimentares, transtornos de impulsos, dependência química, etc. É 

importante investigá-los, pois caso estejam presentes, a abordagem terapêutica deverá ser 

distinta (CORDIOLI, 2014). 

Muitos indivíduos com TOC têm crenças disfuncionais. Essas crenças podem incluir 

senso aumentado de responsabilidade e tendência a superestimar a ameaça; perfeccionismo e 

intolerância à incerteza; e importância excessiva dos pensamentos (p. ex., acreditar que ter um 

pensamento proibido é tão ruim quanto executá-lo) e necessidade de controlá-los. Os 

indivíduos com TOC variam no grau de insight que têm quanto à exatidão das crenças 

subjacentes aos seus sintomas obsessivo-compulsivos (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014). 

Maria apresentava tiques caracterizados por movimentos involuntários nos membros 

inferiores e associava este comportamento a um incômodo na vagina, que dizia ser uma 

micose (sic). Gerado por uma interpretação distorcida de pensamentos.  

Um tique é um movimento motor ou vocalização súbita, rápida, recorrente e não 

rítmico (p. ex., piscar os olhos, pigarrear). Um movimento estereotipado é um comportamento 

motor repetitivo, aparentemente impulsivo, não funcional (p. ex., bater a cabeça, balançar o 

corpo, morder a si mesmo). Os tiques e os movimentos estereotipados são geralmente menos 

complexos do que as compulsões e não visam neutralizar as obsessões. Entretanto, a distinção 

entre tiques e compulsões é complexa e pode ser difícil. Enquanto as compulsões costumam 

ser precedidas por obsessões, os tiques são, com frequência, precedidos por impulsos 

sensoriais premonitórios. Alguns indivíduos têm sintomas de TOC e transtorno de tique, em 

cujo caso ambos os diagnósticos devem ser indicados (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014). 

Existem semelhanças e diferenças entre tiques e comportamentos repetitivos do TOC o 

que pode provocar dúvidas e, eventualmente, problemas diagnósticos. Tanto os tiques como 

as compulsões são atos que o indivíduo é compelido a executar, aos quais pode resistir à custa 

de aumento da tensão interna. A execução de ambos leva um alívio dessa tensão. 

(CORDIOLI, 2014). 
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Tanto obsessões como compulsões, evitações e comportamentos repetitivos podem 

ocorrer em outros transtornos psiquiátricos além do TOC, como nos transtornos de ansiedade, 

depressão, transtornos alimentares, transtornos de impulsos, dependência química, etc. É 

importante investigá-los, pois caso estejam presentes, a abordagem terapêutica deverá ser 

distinta. Da mesma forma, transtornos de tiques ou Tourette, ou, ainda, febre reumática, 

podem apontar para um diferente subtipo de TOC. 

A síntese dos sintomas apresentado por Maria dentro do transtorno obsessivo-

compulsivo, consiste em uma série de pensamentos e ideias que vêm à cabeça, insistente e 

repetidamente, sem que ela possa controlar.  

 

2.1. Fundamentos da TCC do TOC  

 

A primeira questão importante a ser avaliada no paciente obsessivo-compulsivo, 

dentro na abordagem cognitiva comportamental, é a descrição das crenças disfuncionais e 

pensamentos automáticos que estão subjacentes aos sintomas obsessivos. 

Para o diagnóstico do TOC é necessário que as obsessões e/ou as compulsões causem 

interferência ou limitação nas atividades, que consumam tempo e que causem sofrimento ou 

incômodo ao paciente ou a seus familiares. Apesar de os casos mais típicos do TOC em geral 

não serem de difícil identificação, trata-se de um quadro que faz fronteira com vários outros 

transtornos mentais, o que pode dificultar o diagnóstico. 

A terapia comportamental se baseia nas teorias de aprendizagem. O modelo 

comportamental do TOC tem como base explicar as origens do medo e dos comportamentos 

de esquiva nos transtornos de ansiedade. Os sintomas obsessivo-compulsivos seriam 

resultantes de aprendizagens defeituosas que ocorreriam em dois estágios.  

No primeiro estágio, o medo e a aflição seriam associados a estímulos internos, 

pensamentos intrusivos, até então neutros, (obsessões): condicionamento clássico, em 

consequência de experiências de natureza traumática. No segundo momento, por tentativas de 

ensaio e erro, o indivíduo descobriria táticas que neutralizariam ou eliminariam tais medos: 

execução de rituais, comportamentos evitativos. A eficácia em produzir alívio aumentaria a 

frequência do uso dessas estratégias, tornando tais comportamentos estereotipados, repetitivos 

e frequentes (rituais): condicionamento operante (KNAPP, 2007, p.81). 

O modelo cognitivo do TOC tem sido recebido com grande entusiasmo e com grande 

expectativa. Com a passagem do tempo, verificou-se que era pouco efetiva em pacientes com 

predomínio de obsessões, com pouca motivação ou que apresentavam convicções 
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supervalorizadas ou muito rígidas, subjacentes aos sintomas. A necessidade de superar essas 

limitações levou os autores cognitivos a focarem sua atenção nos pensamentos distorcidos e 

em crenças disfuncionais presentes, em maior ou menor intensidade, na maioria dos 

portadores do TOC. Por consenso, foi proposto que eles fossem distribuídos em seis 

domínios: tendência a superestimar o risco, a responsabilidade, o poder do pensamento e a 

necessidade de controlá-lo, necessidade de ter certeza e perfeccionismo. Tal proposta deu 

margem à proposição de modelos explicativos sobre a origem dos sintomas OC com base na 

teoria cognitiva, ao desenvolvimento de instrumentos para identificar e mensurar a 

intensidade de crenças disfuncionais no TOC e verificar sua associação com os sintomas OC. 

(KNAPP, 2007, p. 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. O modelo cognitivo comportamental do TOC (CORDIOLI, 2014, p.84). 

 

Os modelos cognitivos e comportamentais sugerem que os pensamentos intrusivos são 

mais considerados como estímulos cognitivos, em vez de respostas. Os pensamentos 

automáticos negativos intrusivos, imagens, impulsos e dúvidas para estes estímulos são 

normalmente ligados a crenças relativas à responsabilidade ou culpa por danos a si mesmo ou 

aos outros. Tais interpretações podem gerar como consequências o comportamento de 
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neutralização e outras contra-estratégias não produtivas, aumentando a atenção seletiva e o 

humor negativo, os quais, por sua vez, servem para manter as crenças negativas e, portanto, o 

problema obsessivo-compulsivo (SALKOVSKIS, 2002 apud FORMIGA, et al., 2012). 

O processo cognitivo disfuncional da paciente apresentado neste trabalho pode ser 

associado à sua história de vida, ao complicado funcionamento familiar e às estratégias 

comportamentais compensatórias que desenvolveu para enfrentar suas crenças. O processo 

terapêutico procurou desenvolver estratégias mais adequadas para lidar com os problemas 

diários, que substituíssem estratégias inadequadas como pensamentos distorcidos, isolamento, 

ansiedade e os tiques. 
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CAPÍTULO III 

3. TRATAMENTO 

 

O tratamento na Terapia Cognitiva Comportamental, em geral, é estruturado focado 

nos problemas e sintomas. A psicoterapia de abordagem cognitivo-comportamental também é 

de grande importância no tratamento do TOC, pois atua de forma objetiva e estruturada para 

que haja mudanças nas ideias distorcidas em relação aos acontecimentos, ao ambiente e à vida 

em geral, bem como seus comportamentos repetitivos (CADE, 2001).   

 O referencial teórico da terapia cognitivo-comportamental permite que se utilizem 

várias técnicas, com o intuito de se trabalhar habilidades de relacionamento, estilo de vida, 

ajustamento social, redução de ansiedade, resolução de problemas, etc., permitindo mais 

controle sobre a situação. O tratamento foi organizado em fases que ajudou na adequação das 

técnicas e na organização da estrutura cognitiva.  

Vale ressaltar que será trazido aqui um recorte de estratégias de intervenção. Foram 

escolhidas as estratégias que atendem ao objetivo do trabalho aqui apresentado. 

 

3.1. Formulação de caso 

 

Uma formulação de caso é uma teoria sobre o cliente que busca relacionar as 

dificuldades que ele apresenta de forma clara e significativa, integrando-as isoladamente e 

entre si. Procura-se compreender como o indivíduo desenvolveu e mantém tais dificuldades, e 

como ele provavelmente se comportará no futuro diante de determinadas condições. 

Finalmente, permite, através de uma visão ampla do funcionamento do paciente, planejar 

intervenções que possibilitem as mudanças necessárias e desejadas. Além disso, o processo de 

avaliação e formulação do caso do paciente permite o estabelecimento de uma relação 

terapêutica positiva e uma maior adesão dele ao tratamento (RANGÉ; SILVARES, 2001). 

A partir da observação realizada ao longo dos atendimentos foi possível detectar 

alguns aspectos que se tornam relevantes para que se obtenha um melhor entendimento das 

intervenções realizadas com adolescentes diagnosticados com TOC. Inicialmente será 

discutido sobre a forma de como alguns dos dados referentes ao atendimento de Maria foram 

coletados. 

Durante as primeiras sessões de psicoterapia foram coletados dados que permitiram 

uma descrição do histórico de como estavam se manifestando os sintomas do TOC na 

paciente Maria, esses dados foram relatados pela mãe durante o processo de anamnese.  



2
6 

26 

 

 

Nas duas primeiras sessões com Maria, buscou-se conhecer melhor a paciente com a 

aplicação de entrevistas iniciais para entender como os sintomas apareciam no seu dia-a-dia. 

As sessões iniciais com Maria tinham também como objetivo a construção de vínculo para se 

tornar possível o trabalho psicoterapêutico. 

 Após estas duas sessões, foi realizado um encontro com a mãe, a fim de encontrar 

possíveis influências do desenvolvimento da doença, fatores biológicos, familiares e 

psicossociais que pudessem estar atuando sobre a expressão dos sintomas já sobreditos.  

Como a queixa inicial por parte da mãe era reconhecida pela própria paciente, esta foi 

o fator norteador para o planejamento da psicoterapia. Dentre os sintomas mais frequentes e 

intensos percebidos no atendimento, destacam-se: pensamentos repetitivos de conteúdo sexual 

e os tiques nervosos. Nessa etapa também tínhamos como objetivo levantar hipóteses do 

diagnóstico, pesquisando: 1- quais sintomas foram desenvolvidos e como são mantidos; 2- 

que pensamentos e crenças disfuncionais estão associados a estas situações e 3- quais são as 

reações emocionais, fisiológicas e comportamentais relacionadas ao pensamento. Ainda é 

importante relacionar as experiências passadas que possam ter contribuído para seu problema 

atual. 

Também foram verificados: 1- que regras ou suposições podem estar subjacentes ao 

pensamento; 2- que estratégias, cognitivas, afetivas e comportamentais, têm sido utilizadas 

para lidar com as crenças disfuncionais; e 3- que eventos estressores contribuíram para o 

surgimento do problema ou inibiram o funcionamento das estratégias adaptativas. 

A seguir no quadro 3 será apresentada a conceitualização cognitiva do caso clínico 

tratado neste trabalho. 

 

HISTÓRIA DE VIDA 

Maria tem 14 anos idade, reside junto com a mãe, irmão e padrasto. Os pais são separados, porém Maria 

convive com pai por meio de algumas visitas semanais. 

DADOS RELEVANTES DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

Os pais da paciente se separaram quando Maria tinha por volta de 5 anos de idade. O motivo da separação foi 

que a mãe começou observar alguns comportamentos compatíveis com pedofilia. Quando questionada sobre a 

relação de Maria com o pai, a mãe não conseguia afirmar a ocorrência de um abuso, mas apresentou algumas 

informações relevantes como, por exemplo, acordar de madrugada com a fralda aberta e a vagina avermelhada. 

CRENÇAS CENTRAIS 

“Sou errada, sou culpada”. 

ESTRATÉGIAS COMPENSATÓRIAS 

Resolver os problemas orando a Deus, isolar-se, evitar pessoas e lugares, por medo dos pensamentos 

repetitivos. 
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SITUAÇÃO 1 

Atração pela irmã da amiga 

SITUAÇÃO 2 

Olhar para um homem e de forma 

involuntária sorrir. 

SITUAÇÃO 3 

Desejar meu irmão ao vê-lo sem 

camisa. 

PENSAMENTO 

AUTOMÁTICO (P.A) 

“Eu não sou assim” 

PENSAMENTO 

AUTOMÁTICO 

“Estou me insinuando” 

PENSAMENTO 

AUTOMÁTICO 

“Eu faço coisas erradas” 

SIGNIFICADO DO P.A 

“As pessoas vão acha que gosto de 

mulher” 

SIGNIFICADO DO P.A 

“As pessoas vão achar que quero 

ter relação sexual com ele” 

SIGNIFICADO DO P.A 

“Vão acha que o desejo 

sexualmente”. 

EMOÇÃO 

Ansiedade/Tristeza 

EMOÇÃO 

Medo/ Ansiedade 

EMOÇÃO 

Tristeza/ Vergonha 

COMPORTAMENTO 

“Isolamento social” 

COMPORTAMENTO 

Isolar-se de pessoas. 

COMPORTAMENTO 

Isolamento 

Quadro 3. Diagrama de Conceitualização Cognitiva e Afetiva (BECK, 2013) 

Finalizada a formulação de caso a psicoterapia foi iniciada e as principais estratégias 

serão apresentadas a seguir. 

 

3.2. Psicoeducação 

 

A psicoeducação só foi feita no início do tratamento porque Maria tinha muita 

dificuldade de falar sobre sexualidade, e vimos que ela tinha pouca informação real sobre o 

desenvolvimento sexual.  

A psicoeducação é parte fundamental do tratamento e é um dos princípios da TCC. A 

psicoeducação com Maria foi realizada na 3ª sessão. Essa técnica foi utilizada visando o 

esclarecimento e orientação afetiva e biológica do desenvolvimento sexual. Essa escolha 

ocorreu devido à percepção do quanto Maria se mostrava confusa sobre a sexualidade e o 

quanto isso gerava uma dificuldade para entender os sintomas e poder auxilia-la. 

Maria se mostrava confusa e com muitas dúvidas a respeito de sua sexualidade. Além 

disso, mostrava pouco conhecimento sobre o desenvolvimento saudável da sexualidade. Toda 

e qualquer expressão de desejo sexual era interpretada pela paciente como errada e logo era 

suprimida. Esta estratégia compensatória gerava ansiedade e desconforto emocional.  

Outro fator importante para a escolha de iniciar com a psicoeducação da sexualidade é 

que Maria não conseguia entrar em contato com os pensamentos sexuais, o que limitava 

bastante o trabalho do terapeuta. 
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Diante disso, foram utilizados diferentes meios para tratar da sexualidade que fossem 

compatíveis com a faixa etária da paciente. Também se tomou cuidado para não ser algo 

agressivo e conflituoso, mas sim prazeroso e produtivo para ela.  

Para isso foi utilizado uma literatura com ilustração e explicação das alterações e 

mudanças esperadas nessa fase, assim como os desejos sexuais na adolescência.  

Também foram utilizadas revistas adolescentes escolhidas por elas mesma. Nessas 

revistas existiam relatos de adolescentes. Esses relatos apresentavam dúvidas sobre a 

sexualidade saudável. Esses foram lidos com a Maria e discutidos. Por meio dos relatos foi 

possível discutir situações reais e esclarecer dúvidas sobre o comportamento sexual e também 

foi importante para Maria saber que tais questões não aconteciam somente com ela, 

aumentando seu sentimento de pertencimento social.  

O sentimento de pertencimento social auxilia a enfraquecer as crenças sobre culpa e de 

que seu desejo é errado ou inapropriado. Por meio desta técnica foi possível ampliar o 

conhecimento de Maria sobre sexualidade, o que produziu a possibilidade de acesso a essas 

informações e logo foi percebido rebaixamento do nível de ansiedade e dos tiques. O 

conhecimento universal e empírico sobre sexualidade e desejo auxiliou significativamente na 

redução dos pensamentos distorcidos.  

Inicialmente todo comportamento ou pensamento sexual era interpretado como 

inadequado ou errado, após a técnica novas aprendizagens foram possíveis. Maria percebeu 

que muito do que ela sentia faz parte do desenvolvimento normal e saudável de todo 

adolescente, favorecendo assim a flexibilidade das crenças e pensamentos distorcidos antigos. 

 

3.3. Evocando pensamentos: Registro dos Pensamentos Diários (RPD)  

 

Num primeiro momento expor os conteúdos dos pensamentos era uma dificuldade 

para Maria. Após a psicoeducação sobre sexualidade o acesso ficou mais possível. Então 

foram propostas diversas alternativas para facilitar a replicação de seus pensamentos. Uma 

delas foi à escrita dos seus principais incômodos, em um caderno, diário ou algo que ela 

pudesse expor sua ansiedade e acessar seus pensamentos.  

Como tarefa de casa, Maria utilizou amplamente esse exercício, que como Rangé 

(2001) assinala, busca que os pacientes anotem todos os seus pensamentos disfuncionais 

associados com seus estados emocionais para posterior análise ou para que o próprio paciente 

tente reestruturá-los. 
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O objetivo da técnica registro dos pensamentos disfuncionais é fazer com que o 

indivíduo saiba identificar e analisar de forma consciente os seus pensamentos, emoções e 

comportamentos conflituosos, levando o indivíduo a pensar em respostas adaptativas em 

relação às suas cognições desadaptativas, para que assim o indivíduo, consiga lidar com seus 

conflitos (BECK, 2013). 

 A integração dos pensamentos possibilitou o autocontrole e gerenciamento. Em 

seguida foi trabalhado com a inibição desses pensamentos via autoquestionamento dos 

pensamentos distorcidos e distração.  

 

3.4. Construção do self  

 

Uma vez que Maria conseguiu acessar seus pensamentos, outro desafio surgiu. O 

acesso aos pensamentos sexuais gerava intenso desconforto na paciente, o que fazia ela negar 

a existência deles e verbalizava frequentemente que esses pensamentos não eram dela, não 

pertenciam a ela. Dessa forma, qualquer tentativa de autocontrole era fracassada.   

Diante desta situação foi construída uma atividade para auxiliar na construção do self. 

Foi utilizada a técnica de metáfora da caixinha, no qual a caixa simbolizava a própria 

paciente. Esta caixinha seria preenchida com informações que pertencessem a ela. Antes dela 

desenvolver as informações que continham nela, foi explicado que toda pessoa tem coisas que 

elas gostam dentro delas e coisas que elas não gostam. E que a pessoa pode mudar essas 

coisas que não gosta, mas que para isso ela precisa reconhecer e aceitar tudo que está dentro 

dela. Então Maria foi motivada a selecionar coisas legais e coisas não legais e colocar dentro 

da caixinha.  

 Essa atividade teve o objetivo de mostrar que os pensamentos eram dela. Assim, criou 

uma ligação da pessoa (Maria) aos pensamentos, descrevendo de forma lúdica e concreta que 

os pensamentos não se tratavam de algo externo, mas sim, de algo próprio dela (interno). 

Possibilitando o acesso aos pensamentos, a responsabilidade por eles. Após essa fase foi 

possível trabalhar estratégias de autorregulação dos pensamentos e reconstrução cognitiva. 

Segundo Rangé (2001), o self seria um estímulo privado que permite a qualquer 

indivíduo ver-se como diferente de seu repertório comportamental e ver-se como constante e 

contínuo, a despeito das diferentes mudanças de repertório ou mesmo de tipo de controle 

(externo ou interno) ao qual está respondendo. Tal perspectiva torna-se importante para o self 

porque é o único elemento presente em todas as afirmações com o “eu”. 
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3.5. Respondendo aos pensamentos Automáticos 

 

Pensamentos automáticos, para Rangé (2001), são verbalizações ou imagens 

encobertas, específicas, reflexas e autônomas, que provocam emoções correspondentes. 

Através dos pensamentos automáticos, podemos vir a descobrir os esquemas que o geraram, e 

descobrir os tipos de distorções cognitivas que sustentam as patologias com as quais nos 

defrontamos. 

As respostas aos pensamentos automáticos que foram sugeridas nas sessões com 

Maria, consistem em identificar e inibir crenças e pensamentos automáticos negativos. A 

paciente aprendeu a identificar os momentos de maior ocorrência e aprendeu a detectar 

pensamentos automáticos disfuncionais. Num segundo momento, o paciente aprendeu a 

analisar os pensamentos automáticos, buscando enxergar distorções nos mesmos, onde passa 

então a questioná-los e inibi-los para obter interpretações mais realistas dos fatos a sua volta. 

Após algum tempo, Maria foi capaz de dizer que os pensamentos vinham, mas que ela 

não queria ser assim, então iniciava alguma atividade para se distrair ou redirecionava seu 

pensamento e atenção para outras coisas em sua vida. 

Essa técnica foi fundamental para a redução dos pensamentos repetitivos e diminuição 

da ansiedade. Nesse momento os tiques já não ocorriam mais. 

 

3.6. Questionamentos Socráticos 

 

Também foi utilizada a técnica do questionamento socrático, com o objetivo de criar 

um momento de reflexão da paciente sobre seus pensamentos. Esta técnica é formada por 

diversas questões que auxiliam a pensar em uma nova direção para as futuras condutas e a 

levar o paciente a pensar em conclusões coerentes (ANDRADE, 2007). 

Após algum tempo de tratamento, a fase em que as questões de relacionamento com o 

pai voltaram a aparecer juntamente com Maria mais consciente e regulada a questão com o 

pai foi colocada em foco.   

Maria dizia ter perdoado o pai, caso ele tivesse feito algo a ela. Mas sentia desconforto 

quando o visitava e dizia a acordar durante a noite com a impressão de ter alguém por perto. 

A partir dessa contradição, via questionamento socrático Maria foi questionada com questões 

como “Se fosse uma amiga que tivesse um pai com suspeita de pedofilia, o que falaria para 

ela?”, “Quando não se sente bem na casa de uma pessoa o que faz?”, “O que de pior poderia 

acontecer se você deixasse de ir?”. Maria se emocionou ao responder as perguntas, mas 
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reconheceu que poderia evitar certas situações, como por exemplo: dormir na casa do pai, já 

que para paciente esse contexto gerava ansiedade e regressão no tratamento terapêutico. 

Através do questionamento Maria conseguiu dizer que não era culpada pelas atitudes 

do pai. A técnica fez com que ela refletisse sobre as condutas que estava levando para si, e 

pensar de uma forma mais coerente sem carregar a culpa do outro, e assim construindo a 

formação do eu (self). 

 

3.7. Processo de alta 

 

A partir da construção do eu que foi possível fazer o processo de alta. Nesta fase foi 

explicado para a paciente e a mãe sobre a prevenção e a recaída, que é um modo de auto 

manejo que busca melhorar o estágio de manutenção atingido pelo paciente e ensiná-lo 

formas de lidar com possíveis recaídas (MARLATT; GORDON, 1993). Também foram 

realizadas sessões apenas com a sua mãe, na quais foi explicado que Maria está na fase de 

manutenção, sendo que momentos de recaída podem ocorrer. 

É importante que o paciente e sua família compreendam que lapsos são comuns, para 

não correr o risco de associar a um fracasso da terapia. Algumas técnicas para serem 

utilizadas neste período de prevenção de recaída são: a identificação, junto com o paciente, de 

situações que podem ser gatilho para a recaída; como tentar modificar o pensamento e evitar 

ambiente que reforça, como por exemplo, focar no autocontrole para não realizar 

automaticamente os pensamentos com os quais estava acostumada, distrair-se, pensando em 

outros assuntos durante os momentos de risco; esclarecer que lapso não é o mesmo que 

recaída, e que cometer um lapso não implica no fracasso da terapia e da capacidade do 

paciente (CORDIOLI, 2014).  

Durante o tratamento, a paciente mostrou evolução gradativa, reconhecendo uma 

melhora em relação aos “tiques” e tentando manter equilíbrio dos pensamentos. 

Parabenizando-a por já ter tido progressos em pouco tempo de terapia. 

Uma vez que os sintomas haviam cessado, foi relatada a mãe que outros focos para a 

terapia existiam, visto que as metas iniciais foram atingidas. Após um ano de terapia, a mãe 

queixou-se da dificuldade para levá-la as sessões, então prolongamos o intervalo até o 

processo de alta. Logo após, a mãe questionou a dificuldade financeira para levá-la as sessões, 

como Maria já estava evoluindo bem ao tratamento passamos os atendimentos para 

quinzenais. Até que a família teve que se mudar para outra cidade e interrompeu o tratamento. 
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3.8. O diagnóstico de TOC e os sintomas apresentado no caso clínico 

 

Diferente do TOC tradicional Maria manifestava sintomas de compulsões mentais. O 

termo “compulsão metal” é utilizado para designar atos mentais voluntários executados em 

reposta a obsessões. Exemplos: contar, orar, repetir palavras, ou frases em silencio, repassar 

argumentos mentalmente, substituir imagens ou pensamentos ruins por imagens ou 

pensamentos bons. Tais atos são realizados com a mesma finalidade das demais compulsões: 

reduzir ou eliminar o risco e a ansiedade associada às obsessões.  

O relato de caso demonstra alguns fatores que dificultavam e mantinham o transtorno 

da paciente. O convívio com pai que tinha diversas compilações foi observado desde o início 

por influenciar na descontinuidade do tratamento. Cordioli (2004) afirma que o ambiente pode 

influenciar na origem de crenças, norteando a vida do indivíduo. Neste caso, a presença do 

pai, alimentava os sintomas e os ganhos secundários. Com a revisão de alguns 

comportamentos, estes se apresentaram mais funcionais do que no início do tratamento. 

O sintoma que Maria mais questionava eram os pensamentos obsessivos que 

involuntariamente causavam ganhos sexuais não intencionais, ou o questionamento constante 

da própria sexualidade e que causava as dúvidas obsessivas. Maria, que experimenta estes 

tipos de pensamentos intrusivos evitava lugares públicos, como aulas de ballet, em uma 

tentativa de evitar entrar em contato com os pensamentos. Esta doença fazia com que ela 

evita-se tomar banho e abraçar sua mãe e qualquer pessoa, levando assim a um sofrimento 

emocional para a mesma e a família. 

O TOC religioso também incomodava muito Maria. Este TOC frequentemente se fixa 

em áreas de grande importância e sensibilidade, religião e questões de prática religiosa são os 

principais candidatos para obsessões TOC. A constante análise e questionamento da fé de 

Maria coloca muita pressão em suas crenças e impede que tenha paz decorrente de sua 

religião. Como resultado, ela, muitas vezes, evitava a igreja e toda a prática religiosa por 

medo de seus pensamentos. 

Os pensamentos e medos relacionados ao TOC muitas vezes podem parecer 

profundamente chocantes. Deve-se ressaltar, no entanto, que eles são apenas pensamentos, e 

eles não são voluntariamente produzidos. Nem são fantasias ou impulsos que serão postas em 

prática. É o grau de ansiedade que não lhes permite enxergar. 

Embora tenham abandonado o tratamento por motivos particulares. Os sintomas já 

estavam apresentando uma diminuição significativa gerando maior qualidade de vida e bem-

estar. Os ensinamentos e técnicas de psicoeducação, prevenção de resposta, questionamento 
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socrático e a prevenção de recaída mostraram-se bem sucedidos no trabalho psicoterápico 

com a paciente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O trabalho mostra a resposta positiva a uma intervenção cognitivo-comportamental 

no tratamento de uma adolescente com uma hipótese diagnóstica de transtorno obsessivo-

compulsivo. Este modelo ajudou a paciente a compreender melhor seu funcionamento 

psicológico, possibilitou o desenvolvimento de novo repertório cognitivo e comportamental e 

a modificação de crenças. Essas técnicas propõem-se a identificar, corrigir e testar conceitos 

distorcidos e contribuir para que o paciente, através da correção dos pensamentos e crenças, 

possa superar situações que lhe trazem sofrimento. 

O relato de caso demonstra alguns fatores que dificultavam e mantinham o transtorno 

da paciente. Foi observado desde o início a influência da família (paterna) na manutenção dos 

sintomas. Cordioli (2004) afirma que o ambiente pode influenciar na origem de crenças, 

norteando a vida do indivíduo. Neste caso, o ambiente apresentava-se em função da doença da 

paciente, o que alimentava os sintomas e os ganhos secundários.  

O funcionamento psicossocial da paciente, no final do tratamento, apresentou 

desempenho satisfatório. Estudos, como o de Piacetini (et al., 2003 apud ARGIMON; 

BICCA; RINALDI, 2007), apontam para prejuízos psicossociais na vida de crianças e 

adolescentes com TOC, com impactos diferentes, dependendo da gravidade do transtorno. No 

presente caso, a paciente apresentava prejuízos em diferentes áreas de sua vida, entretanto, ao 

final do tratamento, a paciente demonstrou ganhos no funcionamento psicossocial. Foi 

aprovada no ano letivo, melhorou o relacionamento com os colegas de classe e voltou à aula 

de ballet. Maria passou a dormir tranquilamente em quarto separado.  

Todavia, é importante deixa claro que este caso não tem diagnóstico fechado. 

Trabalhamos com hipóteses de diagnóstico, o que nos ajudou a dar um norte ao tratamento, 

bem como possibilitou um melhor entendimento das características e dificuldades encontradas 

no processo psicoterápico do TOC. A partir deste espaço foi possível ampliar o conhecimento 

na prática da TCC, aperfeiçoando as técnicas e princípios da presente abordagem 

psicoterápica. Como a TCC é realizada em conjunto – terapeuta e paciente –, foi argumentada 

a importância de a relação estar pautada na sinceridade, empatia, cordialidade e 

responsabilidade.  

Visto a grande probabilidade de recaída provocada pelos sintomas do TOC, o êxito 

terapêutico está ligado ao acompanhamento contínuo dos pacientes. Conclui-se que a 

psicoterapia é a ferramenta principal no tratamento dos pacientes com transtorno obsessivo-

compulsivo, influenciando e contribuindo para qualidade de vida. 
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ANEXO I 

 

Bula SEROQUEL® XRO 

Hemifumarato de quetiapina 

 

I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO 

 

SEROQUEL® XRO 

hemifumarato de quetiapina 

 

APRESENTAÇÕES 

Comprimidos revestidos de liberação prolongada de 50 mg em embalagens com 10 e 30 

comprimidos. 

Comprimidos revestidos de liberação prolongada de 200 mg em embalagem com 30 

comprimidos. 

Comprimidos revestidos de liberação prolongada de 300 mg em embalagens com 10 e 30 

comprimidos. 

 

VIA ORAL 

 

USO ADULTO 

 

COMPOSIÇÃO 

SEROQUEL XRO 50 mg 

Cada comprimido revestido de liberação prolongada contém 57,56 mg de hemifumarato de 

quetiapina (equivalente a 50 mg de quetiapina). 

 

SEROQUEL XRO 200 mg 

Cada comprimido revestido de liberação prolongada contém 230,26 mg de hemifumarato de 

quetiapina (equivalente a 200 mg de quetiapina). 

 

SEROQUEL XRO 300 mg 

Cada comprimido revestido de liberação prolongada contém 345,38 mg de hemifumarato de 

quetiapina (equivalente a 300 mg de quetiapina). 
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Excipientes: celulose microcristalina, citrato de sódio, dióxido de titânio, estearato de 

magnésio, hipromelose, lactose monoidratada, macrogol, óxido férrico vermelho* e óxido 

férrico amarelo**. 

* Presente apenas no SEROQUEL XRO 50 mg. 

** Presente no SEROQUEL XRO 50 mg, 200 mg e 300 mg. 

 

II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE 

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? 

SEROQUEL XRO está indicado para: 

 Tratamento da esquizofrenia; 

 Como monoterapia ou adjuvante no tratamento dos episódios de mania e de depressão 

associados ao transtorno afetivo bipolar; 

 O alívio dos sintomas do transtorno depressivo maior, em terapia adjuvante com outro 

antidepressivo, quando outros medicamentos antidepressivos tenham falhado. Embora 

não haja evidência de que a eficácia de SEROQUEL XRO isoladamente seja superior 

a outros antidepressivos, quando usado em terapia adjuvante, ele oferece uma opção 

de tratamento para pacientes que não responderam a tratamentos antidepressivos 

anteriores. Antes de iniciar o tratamento os médicos devem considerar o perfil de 

segurança de SEROQUEL XRO. 

 

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? 

SEROQUEL XRO pertence a um grupo de medicamentos chamado antipsicóticos, os quais 

melhoram os sintomas de alguns tipos de transtornos mentais como esquizofrenia e episódios 

de mania e de depressão associados ao transtorno afetivo bipolar. 

A eficácia antidepressiva foi tipicamente observada dentro de uma semana de tratamento. 

 

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 

Você não deve utilizar SEROQUEL XRO se tiver alergia ao hemifumarato de quetiapina ou 

a qualquer um dos componentes do medicamento. 

 

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 

SEROQUEL XRO deve ser utilizado com cuidado nas seguintes situações: 

- Em pacientes com sinais e/ou sintomas de infecção. 
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- Em pacientes diabéticos ou que apresentem risco de desenvolver diabetes. 

- Em pacientes que apresentem alterações nos níveis de substâncias gordurosas no sangue 

(triglicérides e colesterol). 

- Como em alguns pacientes foi observado o agravamento em mais de um dos fatores 

metabólicos de peso, glicemia e lipídeos, alterações nesses parâmetros devem ser 

clinicamente controladas. 

- Em pacientes com doença cardíaca conhecida, doença vascular cerebral ou outras condições 

que os predisponham à queda da pressão arterial. SEROQUEL XRO pode induzir a queda de 

pressão arterial em pé, especialmente durante o período inicial do tratamento. 

- Em pacientes com histórico ou com risco para apneia do sono e que estão recebendo 

concomitantemente depressivos do sistema nervoso central (SNC). 

- Em pacientes com risco de pneumonia por aspiração. 

- Em pacientes com histórico de convulsões. 

- Em pacientes com sinais e/ou sintomas de alterações de movimento conhecidas por 

discinesia tardia. Caso isso ocorra, converse com seu médico, o qual poderá reduzir a dose ou 

descontinuar o tratamento com SEROQUEL XRO. 

- Em pacientes com síndrome neuroléptica maligna (que apresentam sintomas como aumento 

da temperatura corporal (hipertermia), confusão mental, rigidez muscular, instabilidade da 

frequência respiratória, da função cardíaca e de outros sistemas involuntários (instabilidade 

autônoma) e alteração da função renal). Caso isso ocorra, procure seu médico imediatamente. 

- Em pacientes com distúrbios cardiovasculares ou história familiar de prolongamento do 

intervalo QT. 

- Com medicamentos conhecidos por aumentar o intervalo QT e em concomitância com 

neurolépticos, especialmente para pacientes com risco aumentado de prolongamento do 

intervalo QT, como pacientes idosos, pacientes com síndrome congênita de intervalo QT 

longo, insuficiência cardíaca congestiva, hipertrofia cardíaca, hipocalemia ou 

hipomagnesemia. 

- Em pacientes com diagnóstico atual ou histórico de retenção urinária, hipertrofia prostática 

clinicamente significativa, obstrução intestinal ou condições relacionadas, pressão intraocular 

elevada ou glaucoma de ângulo fechado (ver itens Propriedades Farmacodinâmicas, 

Interações Medicamentosas, Reações Adversas e Superdose). 

- Em pacientes com histórico de abuso de drogas ou álcool. 

Informe seu médico o mais rápido possível se você tiver: 
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- Febre, sintomas semelhantes à gripe, dor de garganta, ou de qualquer outra infecção, uma 

vez que pode ser resultado de uma contagem de células brancas do sangue muito baixa, 

podendo exigir a interrupção do tratamento. 

- Prisão de ventre, juntamente com dor abdominal persistente ou constipação que não 

respondeu ao tratamento podendo resultar em um bloqueio mais grave do intestino. 

Cardiomiopatia (enfraquecimento do músculo do coração) e miocardite (inflamação do 

coração) foram relatadas em alguns pacientes, no entanto, não se sabe se o tratamento de 

SEROQUEL XRO está relacionado com estes problemas. 

É aconselhada a descontinuação gradual do tratamento com SEROQUEL XRO por um 

período de pelo menos uma a duas semanas, pois foram descritos sintomas de descontinuação 

aguda (repentina) como insônia, náusea e vômitos após a interrupção abrupta do tratamento. 

SEROQUEL XRO não está aprovado para o tratamento de pacientes idosos com psicose 

relacionada à demência. 

A depressão e certos transtornos psiquiátricos são associados ao aumento do risco de ideação 

suicida e comportamento suicida. Pacientes de todas as idades que iniciam tratamento com 

antidepressivos devem ser monitorados e observados de perto quanto à piora clínica, 

tendência suicida ou alterações não usuais no comportamento. Familiares e cuidadores devem 

ser alertados sobre a necessidade de observação do paciente e comunicação com o médico. 

Devido ao seu efeito primário no Sistema Nervoso Central (SNC), a quetiapina pode interferir 

em atividades que requeiram um maior alerta mental. 

Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua 

habilidade e atenção podem estar prejudicadas. 

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica 

ou do cirurgião-dentista. 

Sintomas de abstinência podem ocorrer em recém-nascidos cujas mães tenham feito uso de 

SEROQUEL XRO durante a gravidez. 

Mulheres que estiverem amamentando devem ser aconselhadas a evitar a amamentação 

enquanto fazem uso de SEROQUEL XRO. 

A segurança e a eficácia de SEROQUEL XRO não foram avaliadas em crianças e 

adolescentes. 

Este medicamento contém lactose (125,72 mg/comprimido de 50 mg; 52,87 mg/comprimido 

de 200 mg; 49,31 mg/comprimido de 300 mg), portanto, deve ser usado com cautela por 

pacientes com intolerância à lactose. 

Interações medicamentosas 
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Você deve utilizar SEROQUEL XRO com cuidado nas seguintes situações: 

- Se estiver tomando bebidas alcoólicas e outras medicações que atuam no cérebro e no 

comportamento em conjunto com outras medicações que são conhecidas por causarem 

desequilíbrio eletrolítico ou por aumentar o intervalo QT; se estiver tomando outras 

medicações com efeitos anticolinérgicos (muscarínicos); se estiver tomando tioridazina, 

carbamazepina, fenitoína, cetoconazol, rifampicina, barbitúricos, antifúngicos azóis, 

antibióticos macrolídeos, inibidores da protease (medicamentos usados para o tratamento de 

pacientes portadores do HIV) e medicamentos que causam constipação. 

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro 

medicamento. 

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua 

saúde. 

 

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE 

MEDICAMENTO? 

Você deve conservar SEROQUEL XRO em temperatura ambiente (15ºC a 30°C). 

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. 

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem 

original. 

SEROQUEL XRO é apresentado da seguinte maneira: 

- SEROQUEL XRO 50 mg: comprimidos oblongos, biconvexos e de cor pêssego. 

- SEROQUEL XRO 200 mg: comprimidos oblongos, biconvexos e de cor amarela. 

- SEROQUEL XRO 300 mg: comprimidos oblongos, biconvexos e de cor amarela clara. 

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e 

você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá 

utilizá-lo. 

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 

 

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 

Modo de Usar 

SEROQUEL XRO deve ser administrado em dose única diária, por via oral, com ou sem 

alimentos. 

Este medicamento não deve ser partido ou mastigado. 

Posologia 
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- Esquizofrenia 

A dose total diária para o início do tratamento é de 300 mg no dia 1, 600 mg no dia 2 e até 

800 mg após o dia 2. 

A dose deve ser ajustada até atingir a faixa considerada eficaz de 400 mg a 800 mg/dia, 

dependendo da resposta clínica e da tolerabilidade de cada paciente. Para a terapia de 

manutenção da esquizofrenia não é necessário ajuste de dose. 

- Episódios de mania associados ao transtorno afetivo bipolar 

A dose total diária para o início do tratamento é de 300 mg no dia 1, 600 mg no dia 2 e até 

800 mg após o dia 2. 

A dose deve ser ajustada até atingir a faixa considerada eficaz de 400 mg a 800 mg/dia, 

dependendo da resposta clínica e da tolerabilidade de cada paciente. 

- Episódios de depressão associados ao transtorno afetivo bipolar 

SEROQUEL XRO deve ser administrado a noite, em dose única diária. SEROQUEL XRO 

deve ser titulado como segue: 50 mg (dia 1), 100 mg (dia 2), 200 mg (dia 3) e 300 mg (dia 4). 

SEROQUEL XRO pode ser titulado até 400 mg no dia 5 e até 600 mg no dia 8. 

Foi demonstrada eficácia antidepressiva com SEROQUEL nas doses de 300 mg e 600 mg, 

entretanto, não foram vistos benefícios adicionais no grupo 600 mg durante tratamento de 

curto prazo. 

- Adjuvante no tratamento de episódios de depressão maior no Transtorno Depressivo 

Maior (MDD) 

SEROQUEL XRO deve ser administrado a noite. A dose diária no início do tratamento é de 

50 mg nos dias 1 e 2, e 150 mg nos dias 3 e 4. O efeito antidepressivo foi observado com as 

doses 150 e 300 mg/dia em estudos de curto prazo em adjuvancia (com amitriptilina, 

bupropiona, citalopram, duloxetina, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina e 

venlafaxina). Existe um risco aumentado de eventos adversos com doses maiores. Os médicos 

devem, portanto, garantir que a menor dose eficaz, de 50 mg/dia, seja usada para o 

tratamento. A necessidade de aumentar a dose de 150 para 300 mg/dia deve ser baseada na 

avaliação individual do paciente. 

SEROQUEL XRO deve ser utilizado continuamente até que o médico defina quando o uso 

deste medicamento deve ser interrompido. 

Idosos: assim como com outros antipsicóticos, SEROQUEL XRO deve ser usado com 

cautela em pacientes idosos, especialmente durante o período inicial. Pode ser necessário 

ajustar a dose de SEROQUEL XRO lentamente e a dose terapêutica diária pode ser menor 

do que a usada por pacientes jovens. A depuração plasmática média de quetiapina foi reduzida 
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em 30% a 50% em pacientes idosos quando comparados a pacientes jovens. Pacientes idosos 

devem iniciar o tratamento com 50 mg/dia. A dose pode ser aumentada em incrementos de 50 

mg/dia até atingir a dose eficaz, dependendo da resposta clínica e da tolerabilidade individual 

de cada paciente. 

Em pacientes idosos com episódios de depressão maior, a administração deve iniciar com 50 

mg/dia nos dias 1 a 3, aumentando para 100 mg/dia no dia 4 e 150 mg/dia no dia 8. A menor 

dose efetiva, a partir de 50 mg/dia deve ser usada. Com base na avaliação individual do 

paciente, se for necessário aumentar a dose para 300 mg/dia, isso não deve ocorrer antes do 

dia 22 do tratamento. 

Crianças e adolescentes: a segurança e a eficácia de SEROQUEL XRO não foram 

estabelecidas para crianças e adolescentes (10 a 17 anos de idade). 

Insuficiência renal: não é necessário ajuste de dose. 

Insuficiência hepática: a quetiapina é extensivamente metabolizada pelo fígado. Portanto, 

SEROQUEL XRO deve ser usado com cautela em pacientes com insuficiência hepática 

conhecida, especialmente durante o período inicial. Pacientes com insuficiência hepática 

devem iniciar o tratamento com 50 mg/dia. A dose pode ser aumentada em incrementos de 50 

mg/dia até atingir a dose eficaz, dependendo da resposta clínica e da tolerabilidade de cada 

paciente. 

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do 

tratamento. 

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. 

 

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE 

MEDICAMENTO? 

Caso você se esqueça de tomar o comprimido de SEROQUEL XRO, deve tomá-lo assim que 

lembrar. Tome a próxima dose no horário habitual e não tome uma dose dobrada. 

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-

dentista. 

 

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 

Podem ocorrer as seguintes reações adversas: 

- Reação muito comum (ocorre em 10% ou mais dos pacientes que utilizam este 

medicamento): tontura, sonolência, boca seca, sintomas de abstinência (isto é, que surgem 

após a retirada abrupta do medicamento, como por exemplo: insônia, náusea, cefaleia, 
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diarreia, vômitos, tontura e irritabilidade), elevações dos níveis de triglicérides séricos, 

elevações do colesterol total (predominantemente LDL-colesterol), diminuição de HDL 

colesterol, ganho de peso, diminuição da contagem de uma proteína do sangue chamada 

hemoglobina e sintomas extrapiramidais. 

- Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): 

leucopenia e neutropenia (redução do nível dos glóbulos brancos), taquicardia (batimento 

rápido do coração), palpitações, visão borrada, constipação (prisão de ventre), dispepsia (má 

digestão), vômito, astenia leve (fraqueza), edema periférico (inchaço nas extremidades), 

irritabilidade, pirexia (febre), elevações das alanina aminotransaminases séricas, aumento dos 

níveis de gama GT, aumento de eosinófilos (tipo de glóbulo branco), aumento da quantidade 

de açúcar (glicose) no sangue para níveis hiperglicêmicos, elevações da prolactina sérica, 

diminuição do T4 total, diminuição do T4 livre, diminuição do T3 total, aumento do TSH, 

disartria (dificuldade na fala), aumento do apetite, dispneia (falta de ar), hipotensão ortostática 

(queda da pressão arterial em pé), sonhos anormais e pesadelos. 

- Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): 

bradicardia (frequência cardíaca diminuída), disfagia (dificuldade de deglutição), reações 

alérgicas, aumento dos níveis da aspartato aminotransferase sérica (AST) no sangue, 

diminuição da contagem de plaquetas, diminuição do T3 livre, convulsão, síndrome das 

pernas inquietas, discinesia tardia, síncope (desmaio), rinite e retenção urinária. 

- Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): 

síndrome neuroléptica maligna (hipertermia (aumento da temperatura corporal), confusão 

mental, rigidez muscular, instabilidade autônoma (instabilidade da frequência respiratória, da 

função cardíaca e de outros sistemas involuntários) e alteração da função renal), hipotermia 

(diminuição da temperatura do corpo), hepatite (inflamação do fígado) com ou sem icterícia 

(sinal clínico caracterizado pela coloração amarelada de pele e mucosas), elevação dos níveis 

de creatino fosfoquinase no sangue, agranulocitose (ausência ou número insuficiente de 

glóbulos brancos, granulócitos, no sangue), sonambulismo e outros eventos relacionados, 

priapismo (ereção dolorosa e de longa duração), galactorreia (eliminação de leite pelas 

mamas) e obstrução intestinal. 

- Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este 

medicamento): reações anafiláticas (reações alérgicas graves incluindo muita dificuldade para 

respirar e queda abrupta e significativa da pressão arterial). 

- Desconhecida: descontinuação neonatal (abstinência). 
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Atenção: este produto é um medicamento que possui nova indicação no país e, embora 

as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e 

utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. 

Neste caso, informe seu médico. 

 

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A 

INDICADA DESTE MEDICAMENTO? 

Sintomas: sonolência e sedação, batimento rápido do coração e queda da pressão arterial. 

Foram relatados casos de prolongamento do intervalo QT com superdose. 

Tratamento: não há antídoto específico para a quetiapina. Em casos de intoxicação grave, a 

possibilidade do envolvimento de múltiplos fármacos deve ser considerada e recomenda-se 

procedimentos de terapia intensiva, incluindo estabelecimento e manutenção de vias aéreas 

desobstruídas, garantindo oxigenação e ventilação adequadas, e monitoração e suporte do 

sistema cardiovascular. Neste contexto, relatórios publicados descrevem uma reversão dos 

efeitos graves sobre o SNC, incluindo coma e delírio, com a administração de fisostigmina 

intravenosa (1-2 mg), com monitoramento contínuo do ECG. 

Nos casos de hipotensão refratária a superdose de quetiapina deve ser tratada com medidas 

adequadas, tais como fluidos intravenosos e/ou agentes simpatomiméticos (adrenalina e 

dopamina devem ser evitadas, uma vez que a estimulação beta pode piorar a hipotensão 

devido ao bloqueio alfa induzido pela quetiapina). 

Supervisão médica e monitoração cuidadosa devem ser mantidas até a recuperação do 

paciente. 

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro 

médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 

6001, se você precisar de mais orientações. 

 

III) DIZERES LEGAIS 

MS – 1.1618.0232 

Farm. Resp.: Dra. Gisele H. V. C. Teixeira - CRF-SP nº 19.825 

Fabricado por: AstraZeneca Pharmaceuticals LP – Newark - EUA 

Importado e embalado por: AstraZeneca do Brasil Ltda. 

Rod. Raposo Tavares, km 26,9 - Cotia - SP - CEP 06707-000 

CNPJ 60.318.797/0001-00 

Indústria Brasileira 
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VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA 

SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA 

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 04/11/2016. 

Todas as marcas nesta embalagem são propriedade do grupo de empresas AstraZeneca. 
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