
Distúrbio Obsessivo-
Compulsivo
Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

Informação para pacientes e familiares

O que é o distúrbio obsessivo-compulsivo?
O distúrbio obsessivo-compulsivo (DOC) é um distúrbio de ansiedade. 
As pessoas que sofrem deste distúrbio têm pensamentos ou imagens 
perturbadores constantes, chamados «obsessões», que podem levá-las a repetir 
certos actos vezes sem conta. Os actos repetidos vezes sem conta para 
afastar os pensamentos chamam se «compulsões» e proporcionam apenas um 
alívio passageiro da ansiedade.

Muitas pessoas que sofrem de distúrbio obsessivo-compulsivo sabem que 
os seus actos não são normais, mas não conseguem deixar de os fazer ou 
controlá los. O distúrbio obsessivo-compulsivo pode ser grave ao ponto de 
impedir que as pessoas levem uma vida normal.

O que é que provoca o distúrbio obsessivo-compulsivo?
Não existe uma causa única para o distúrbio obsessivo-compulsivo. 
Antecedentes familiares, a química do cérebro e tensão desempenham um 
papel muito importante no aparecimento da doença.
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Este distúrbio ocorre em pessoas de todas as idades, mas os sintomas 
aparecem em geral em adolescentes e jovens adultos.

Sinais e Sintomas 
Alguns exemplos de obsessões:

• Manter tudo arrumado e segundo uma certa disposição

• Medo dos micróbios

• Medo de se magoar

• Medo de magoar os outros

• Pensamentos perturbadores sobre sexo

• Pensamentos perturbadores sobre religião

Alguns exemplos de compulsões:
Fazer repetidamente qualquer um dos actos abaixo indicados:

• Lavar as mãos

• Limpar

• Contar

• Arrumar

• Repetir palavras em silêncio

• Rezar

• Fazer verificações (por exemplo, verificar se o fogão está apagado ou se 
a porta está fechada à chave)



Quais são os tratamentos?
O tratamento do distúrbio obsessivo-compulsivo é feito com medicamentos 
e psicoterapia, e dá normalmente bons resultados.

• Os medicamentos ajudam a diminuir a ansiedade, os pensamentos 
indesejáveis e os actos repetitivos.

• Um tipo de psicoterapia chamada terapia cognitivo-comportamental 
ensina a lidar com a ansiedade e como acabar com os actos repetitivos.

O apoio da família, dos amigos e de grupos de apoio e auto-ajuda pode 
também ser muito útil.

Para mais informação, visite www.uhnpatienteducation.ca.

Para dar a sua opinião ou solicitar esta brochura em formato diferente (eletrónico ou em 
carateres de grande formato), comunique com: pfep@uhn.ca.
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