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OBJETIVOS
Com a leitura do presente capítulo o leitor deverá conhecer:
•

os medicamentos utilizados no tratamento do TOC;

•

as vantagens e desvantagens do seu uso;

•

as regras a serem seguidas na sua utilização clínica;

•

os efeitos colaterais mais comuns dos diferentes antiobsessivos;

•

as estratégias de potencialização do tratamento farmacológico;

•

abordagens alternativas do paciente refratário.

INTRODUÇÃO
Uma das descobertas mais importantes em relação ao TOC foi a de que seus sintomas
poderiam ser diminuídos e até eliminados por um grupo de medicamentos que aumenta os
níveis de serotonina nas sinapses nervosas por meio da inibição de sua recaptação para
dentro do neurônio. Historicamente a clomipramina foi o primeiro medicamento com este
efeito antiobsessivo comprovado, ainda na década de 70. Nos anos 80 e 90 comprovou-se
também a eficácia dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS)
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. Estes

medicamentos são até hoje, juntamente com a terapia cognitivo-comportamental,
considerados os tratamentos de primeira linha do TOC. Nos dias atuais medicamentos que
atuam em vias dopaminérgicas e glutamatérgicas também têm sido testados e alguns
deles já utilizados como tratamento adjuvante no transtorno5,6.
O presente capítulo discute esses medicamentos: suas vantagens e desvantagens,
como são usados na prática, as doses e o tempo adequado de tratamento. Também serão
apresentadas as alternativas que existem e o que se pode fazer quando os medicamentos

não funcionam.

PSICOEDUCAÇÃO FARMACOLÓGICA

O uso de medicamentos psiquiátricos permanece carregado de preconceitos. Ainda se
acredita que o remédio possa causar dependência; que é apenas um paliativo; que são
pessoas mais ‘’fracas’’ que precisam deles; que os efeitos colaterais não serão tolerados;
ou que deverão necessariamente ser utilizados por toda a vida. Ao pensar em prescrevêlos, será importante que o médico preste atenção em inicialmente explicar o motivo pelo
qual há a indicação, os benefícios, os efeitos adversos, o tempo de uso, enfim, educar e
esclarecer as questões técnicas que são relevantes ao paciente. Da mesma forma,
mostrar-se disposto a escutar e responder suas dúvidas e questionamentos. Torna-se
parte do ato de medicar a psicoeducação e quando possível, o compartilhamento dessa
tomada da decisão. O entendimento e a participação podem melhorar a adesão à
medicação e desta forma o resultado final do tratamento farmacológico.

OBJETIVOS E CRITÉRIOS DE RESPOSTA NO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DO
TOC
Como em outros transtornos psiquiátricos, o tratamento do TOC não deve contentarse com a redução da intensidade dos sintomas. O objetivo (talvez a busca) deve ser sua
remissão completa, definida como um escore na Y-BOCS menor que 8 e ausência de
sintomas que interfiram de modo significativo na vida do indivíduo. Infelizmente este
objetivo não é facilmente alcançado na maioria dos pacientes. É necessário então definir
critérios de resposta, resposta parcial, resistência e refratariedade. Resposta (parâmetro
utilizado na maioria dos estudos com fármacos em TOC) é definida como uma redução
maior que 35% dos escores iniciais da Y-BOCS; resposta parcial entre 20-35%; resistência
é a não resposta a um protocolo adequado com um ISRS; e refratariedade como a mínima
ou não resposta a três protocolos adequados com inibidores da recaptação da serotonina,
sendo um deles a clomipramina7,18.

QUANDO OS MEDICAMENTOS SÃO O TRATAMENTO PREFERENCIAL

Embora não existam evidências que apontem para um ‘’melhor’’ resultado do uso de
medicamentos ou da TCC, a medicação pode ser ‘’preferencial’’ nas seguintes situações4,813

:
•

Pacientes que apresentam sintomas muito graves ou incapacitantes, com rotinas
de vida e relações interpessoais muito comprometidas;

•

Predomínio de obsessões não acompanhadas de compulsões;

•

Presença de convicções muito intensas sobre o conteúdo das suas obsessões e
pouco insight (compreensão) sobre a natureza dos seus sintomas;

•

Presença de comorbidade com outros transtornos de ansiedade, depressão
maior, transtorno da personalidade borderline ou esquizotípica e psicoses;

•

Pacientes que não se adaptam à terapia cognitivo-comportamental, que não
estão motivados, que não aderem aos exercícios de exposição e prevenção de
rituais ou que não são suficientemente disciplinados e persistentes para fazer as
tarefas de casa;

•

Quando não há terapia cognitivo-comportamental disponível (nesse caso, sendo
a única alternativa que resta, embora o ideal seja utilizá-los em conjunto).

Há também alguns fatores associados à resposta pobre aos medicamentos: doença de
longa duração sem tratamento, início na infância tardia, sintomas de colecionismo ou de
simetria14. Isto não significa que nestes casos os fármacos não sejam utilizados, mas a
possibilidade de resposta é menor.
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TOC

Os medicamentos considerados de primeira escolha no tratamento do TOC são os ISRS
(fluvoxamina,

fluoxetina,

paroxetina,

citalopram,

sertralina

e

escitalopram)

e

a

clomipramina3,4,14. Quando comparam-se os resultados obtidos em estudos com estes
fármacos, a clomipramina parece apresentar alguma vantagem na redução de sintomas
comparada aos ISRS (em média 45% contra média de 30%). Mas este resultado é tido
como controverso nas discussões da literatura, apontando para possíveis fatores
relacionados ao perfil de pacientes estudados como causa da ‘’desvantagem’’ dos ISRS.
Estudos ‘’cabeça-a-cabeça’’ comparando o tricíclico e os ISRS mostram eficácia
equivalente, com tolerabilidade mais favorável aos ISRS. Com estes resultados a literatura
tem indicado os ISRS como tratamento preferencial no TOC (eficácia equivalente e melhor

perfil de tolerabilidade), reservando a clomipramina para as situações de resistência ou
onde o paciente não tolerou o ISRS4,14. Quando os ISRS são comparados uns com os
outros, não se consegue observar diferença de eficácia ou tolerabilidade que faça um deles
preferível aos demais. È possível que outras questões, como a possibilidade de interações
medicamentosas ou especificidades individuais, suscetibilidade a reações adversas
direcionem a escolha de um ISRS específico no tratamento de determinado paciente
portador de TOC15.

COMO USAR OS MEDICAMENTOS?
Doses efetivas, aumento e tempo de resposta.
O efeito antiobsessivo dos ISRS foi observado e estudado posteriormente ao seu afeito
antidepressivo e as doses utilizadas no TOC são, de modo geral, maiores que as
administradas em transtornos depressivos. As evidências apontam para resultados mais
efetivos da ação antiobsessiva quando o ISRS é utilizado em dose máxima ou perto dela
(Quadro 1)9,16,17.
Pode-se iniciar a medicação com uma dose baixa, para que o paciente possa adaptar-se.
Havendo boa tolerância, as doses vão sendo aumentadas gradualmente no período de 4 a
5 semanas até atingirem os níveis médios sugeridos. Eventualmente, pode ser utilizada
uma dose menor, caso os efeitos colaterais tenham sido intensos.
Os efeitos antiobsessivos podem demorar até 3 meses para se manifestarem (na
depressão, em geral, o resultado é obtido mais rapidamente). A avaliação da eficácia dos
medicamentos no TOC por esse motivo é realizada após 12 semanas. O desaparecimento
dos sintomas é gradual, podendo prosseguir ao longo de vários meses.
Um dos problemas mais sérios dos medicamentos é que a melhora tende a ser
incompleta, isto é, a redução dos sintomas na maioria das vezes é parcial e dificilmente
desaparecem por completo. Infelizmente, ainda que sejam utilizadas as doses
recomendadas por tempo prolongado, muitas vezes continuam em níveis considerados
graves. Recomenda-se que, sempre que possível, o antiobsessivo seja associado à terapia
cognitivo-comportamental.

Quadro 1 - Antiobsessivos

Dose diária

Dose média –

usual - mg/dia

mg/dia

Fluoxetina

20-80

50

Fluvoxamina

100-300

200

Paroxetina

20-60

50

Sertralina

50-200

150

Citalopram

20-60

50

Escitalopram

10-30

20

Clomipramina

100-300

200

Efeitos colaterais mais comuns
Os efeitos colaterais mais comuns da fluoxetina, da sertralina, da paroxetina, da
fluvoxamina, citalopram e escitalopram são náuseas, dor abdominal, diarreia, sonolência e,
eventualmente, insônia, inquietude, dor de cabeça e suores noturnos. Com frequência,
também causam disfunção sexual (diminuição do desejo, dificuldades para atingir o
orgasmo, retardo na ejaculação e impotência) e, mais raramente, tremores das mãos18. Em
2012 foi emitido um alerta em relação a doses maiores de citalopram e escitalopram no
sentido da possibilidade de prolongamento do intervalo QT e complicações cardíacas. Por
esses motivos recomenda-se cautela (indicações e benefícios claros) e controle através de
eletrocardiograma (para todos os pacientes utilizando mais que 40mg/dia de citalopram ou
20mg/dia de escitalopram; se o paciente tiver mais que 60 anos, em doses acima da
20mg/dia de citalopram, e em pacientes que utilizam inibidores da bomba de prótons
juntamente com estes medicamentos)
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. Ao utilizar-se doses máximas dos ISRS é preciso

atentar para sintomas de síndrome serotonérgica (letargia, inquietude, sudorese, tremores,
confusão mental, podendo evoluir para

hipertermia, hipertonicidade, coagulação

intravascular e insuficiência vascular).
A clomipramina pode provocar tonturas, queda da pressão arterial, boca seca, visão
turva, constipação intestinal, sonolência, ganho de peso, retardo na ejaculação, retenção
urinária, diminuição da libido e confusão mental. Mais raramente, causa tremores das
mãos, suores noturnos e galactorréia (eliminação espontânea de leite). Em doses
elevadas, pode provocar convulsões e está contraindicada em pacientes com infarto do

miocárdio recente, glaucoma de ângulo fechado, bloqueio de ramo, prostatismo, íleo
paralítico e feocromocitoma18. Não deve ser usada em crianças, em obesos e em idosos
em função de seu perfil de efeitos colaterais.
Diante da indicação de um medicamento ou procedimento médico sempre haverá a
necessidade do balanço entre riscos e benefícios, pois todos os fármacos até agora
citados possuem algum efeito colateral. A maioria deles costuma diminuir com o tempo,
desta forma não há necessidade imediata de sua retirada. Por vezes uma simples redução
da dose pode ser suficiente. Administrar os medicamentos à noite (quando não provocam
insônia), junto ou após as refeições ou também pode diminuir efeitos colaterais, ao tornar
sua absorção mais gradual.

Avaliação da efetividade do medicamento
A recomendação é de que a avaliação de resposta a uma conduta medicamentosa no
TOC seja feita após 12 semanas de tratamento20. Contudo, em 8 a 9 semanas, já se pode
ter uma ideia. O paciente deve prestar bem atenção à intensidade dos sintomas durante
esse período – se houve ou não diferenças. Se perceber que as obsessões estão menos
intensas ou ocupam a mente por menos tempo, se está sentindo menos aflição e consegue
resistir melhor a elas e, se em algumas ocasiões, deixa de realizar algum ritual, é porque o
tratamento está dando resultado. O fato de ainda apresentar obsessões e rituais depois
desse período não significa que o tratamento não deu certo ou que o remédio não
funciona. A mudança não é súbita, mas ocorre aos poucos e, às vezes, depois de longos
períodos de uso. O importante é saber se, após esse período de teste, houve alguma
diferença, por menor que seja. Nesse caso, em geral, mantém-se a dose que vinha sendo
utilizada.
Se, no entanto, depois de 8 a 9 semanas, não houver nenhuma diminuição dos
sintomas, a situação deve ser discutida, podendo-se solicitar que o paciente aguarde até
completar 12 semanas ou, então, aumente a dose, prescrevendo doses máximas (alguns
indivíduos só melhoram com as doses máximas), ou o máximo de dose que consegue
suportar8. Antecipar o aumento da dose pode significar ganho de tempo, o que é
recomendável, principalmente, caso não se tenha obtido praticamente nenhuma redução
nos sintomas em dois meses, se os sintomas são muito intensos ou se já houve outros

tratamentos farmacológicos sem resultados. Por outro lado, antecipar aumentos de doses
pode aumentar a possibilidade de efeitos colaterais que dificultem o uso do fármaco, além
de aumentar custos e eventualmente não representar nenhum ganho adicional.
Um método mais exato de avaliar se houve ou não diminuição dos sintomas é a
aplicação das escalas Y-BOCS ou OCI-R (Formulários 3 e 4). Estas escalas podem ser
respondidas antes do inicio do medicamento e, novamente, após um mês ou dois meses.
Comparando-se as pontuações pode-se avaliar objetivamente os critérios de resposta,
reposta parcial ou não resposta.

FALHA NOS TRATAMENTOS DE PRIMEIRA LINHA
O entusiasmo com os resultados obtidos nas primeiras pesquisas com o uso da
clomipramina e, posteriormente, com os ISRSs deu lugar, na atualidade, a uma visão
menos otimista em relação à efetividade dos fármacos no TOC. Na medida que os estudos
foram se repetindo, percebeu-se que a eficácia e ‘’resposta ao tratamento’’ não
significavam ‘’cura’’ do TOC9,25. Várias alternativas tem sido propostas para a resposta
insatisfatória.
Resposta ‘’insatisfatória’’ ao uso de fármacos
Um dos maiores ‘’inconvenientes’’ dos fármacos é fato de que a redução dos sintomas
costuma ser em média 50% na maioria dos casos. Apenas um grupo menor, em torno de
20% dos pacientes, atinge remissão completa com o uso somente de medicação. O que se
observa na prática é que muitos pacientes acabam utilizando a medicação em dose
adequada, por tempo adequado, preenchendo critérios de resposta (redução da Y-BOCS >
35%) e ainda assim apresentam sintomas graves de TOC que interferem em suas vidas.
Diante desta situação as seguintes condutas podem ser adotadas: 1) revisar se a dose do
ISRS está na máxima indicada (ou tolerada) e por tempo adequado: se não estiver tentar
utilizar as doses máximas recomendadas; 2) trocar de inibidor da recaptação da serotonina
(ISRS ou clomipramina): mesmo não respondendo a um primeiro medicamento o paciente
pode responder a um outro; 3) pensar nas possibilidades de potencialização (descritas a
seguir); 4) ou associar TCC (talvez a principal conduta, também discutida na sequencia do
capítulo).

Aumento da dose dos Inibidores da Recaptação da Serotonina
Caso o paciente não esteja utilizando as doses máximas recomendadas, uma primeira
conduta é elevar a dose do medicamento para esses níveis. O aumento da dose dos
medicamentos de primeira linha para doses ‘’além da máxima’’ (fluoxetina 120mg/dia,
paroxetina 100mg/dia, sertralina 400mg/dia e outras) pode ser uma alternativa8,26-28.
Enquanto alguns guidelines consideram as evidencias para esta conduta embasada em
estudos mais ‘’fracos’’ (estudos de caso não controlados, estudos randomizados
pequenos), outros consideram que esta pode ser a primeira medida a ser tentada, uma vez
que possivelmente já se está em uma dose alta e seria uma conduta ‘’fácil’’ elevá-la um
pouco mais7,14. Diante dessa opção há necessidade de especial atenção para possíveis
reações adversas, particularmente quando o medicamento é a clomipramina, ou quando se
tratar de pacientes idosos. Se o medicamento for citalopram ou escitalopram os cuidados
anteriormente referidos quanto ao intervalo QT devem ser observados.
Troca por outro medicamento Inibidor da Recaptação da Serotonina
Outra estratégia para os pacientes com resposta insatisfatória aos medicamentos de
primeira escolha (utilizados por tempo adequado e em doses adequadas – isto é dose
máxima) pode ser a troca por outro fármaco desta mesma linha14. Até 20% dos pacientes
que não respondem a um medicamento podem responder a outro. A troca pode ser por
outro ISRS ou pela clomipramina (possibilidade de alguma resposta mais efetiva, mas
também possibilidade de mais efeitos colaterais)81.

Tratamento potencialização com antipsicóticos
Os antipsicóticos podem ser utilizados como tratamento de potencialização aos fármacos
que atuam na recaptação da serotonina. Em monoterapia não há comprovação de sua
eficácia. Uma meta-análise recente (2012) incluiu ensaios clínicos randomizados que
avaliaram esta estratégia. Foram revisados 12 estudos com haloperidol (1 estudo),
quetiapina (5 estudos), olanzapina (2 estudos) e risperidona (3 estudos)29. Cerca de 1/3
dos pacientes considerados resistentes ao tratamento com ISRS responderam à
potencialização com este tipo de fármaco. A risperidona foi considerado a primeira escolha
nesta indicação em função do nível de evidência, relação risco-benefício e tolerabilidade.
Doses médias seriam preferíveis a doses baixas.

Outros medicamentos que podem ser utilizados como adjuvantes no TOC
Alguns medicamentos têm sido testados em estudos com menos evidência e
apresentado resultados ‘’promissores’’, embora ainda necessitem investigações bem mais
consistentes para sua indicação no TOC.

Há estudos com a ondansetrona, um

antagonista do receptor da serotonina,31; com a memantina e o riluzole, antagonistas
glutamatérgicos32,33; e com o topiramato34.
Há relatos mistos a respeito da possibilidade de se utilizar D-cicloserina, um
agonista parcial do receptor N-metil-D-aspartato (NMDA), como tratamento adjuvante à
TCC, mas o conjunto de resultados ainda faz com que esta conduta deva ser considerada
com evidências inconsistente de eficácia35-37.

ADIÇÃO DE TCC AOS MEDICAMENTOS
A adição de terapia cognitivo-comportamental é um dos primeiros recursos (talvez o
mais efetivo e de maior concordância entre diferentes guidelines e protocolos) quando a
resposta ao medicamento é insatisfatória. Na verdade, a TCC deve ser adicionada à
farmacoterapia sempre que possível desde o início do tratamento. Estudos mais recentes
indicam que os resultados são superiores quando os dois métodos terapêuticos são
utilizados em conjunto38-40. Portadores de TOC com resposta parcial também apresentam
redução na intensidade dos sintomas se for acrescentada TCC à terapia farmacológica em
curso8,41. Por todos estes motivos, mais uma vez reforça-se a ideia da importância da TCC
no tratamento do TOC.

DURAÇÃO DO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO
É importante lembrar que as recaídas são bastante comuns ao se interromper o
medicamento, especialmente nos tratamentos em que ele está sendo utilizado de forma
isolada21. Com base nesse fato, os especialistas fazem algumas recomendações, a fim de
preveni-las. Em princípio, pacientes com transtorno crônico e que apresentaram resposta
satisfatória usando apenas medicamentos devem manter o fármaco por, pelo menos, um a
dois anos após o desaparecimento dos sintomas22. Depois desses períodos, a retirada
deve ser gradual, com 25% da dose a menos a cada 2 meses, orientando o paciente para

que esteja atento ao reaparecimento dos sintomas. Para pacientes com 3 ou 4 episódios
de recaída leve ou moderada, ou 2 a 4 recaídas graves, deve-se pensar na possibilidade
de manter o tratamento por períodos maiores ou, talvez por toda a vida23. No caso de
tratamento de longo prazo, as evidências indicam o uso continuo da dose efetiva, isto é,
doses altas25.
Os antiobsessivos não causam dependência, o que pode ocorrer é a síndrome de
descontinuação se suspensos abruptamente (o que deve ser diferenciado dos sintomas de
recaída); a fluoxetina é menos propensa a provocar essa reação. Além disso, não há
problemas maiores em utilizá-los por longos períodos. É importante que tanto o médico
clínico quanto o médico psiquiatra

estejam sempre a par de todos os demais

medicamentos que estão sendo utilizados, pois pode haver interações medicamentosas
significativas.

ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO PARA PACIENTES REFRATÁRIOS
Neurocirurgia
Uma alternativa que tem sido testada em pacientes refratários é a neurocirurgia. Uma
vez que existe um circuito neurofisiológico ativado de modo disfuncional no TOC,
envolvendo áreas do lobo frontal e gânglios localizados na base do cérebro. Imaginou-se
que a secção de fibras nervosas ou de estruturas cerebrais desse circuito, mediante
neurocirurgia, pudesse diminuir esta hiperatividade e, consequentemente, os sintomas OC.
Várias formas de cirurgia foram testadas, como cingulectomia, capsulotomia e leucotomia
límbica, entre outras. As taxas de melhora variam entre os estudos, que referem benefícios
para 27 a 100% dos pacientes, com média de redução dos sintomas em torno de 40%42-47.
Até agora, não se sabe qual técnica cirúrgica é a mais efetiva. Contudo, este é um
tratamento ainda experimental, cujos riscos e benefícios, principalmente a longo prazo, não
são bem conhecidos e por esse motivo, é reservado exclusivamente para pacientes
refratários. Recentemente, técnicas inovadoras têm sido desenvolvidas, as quais
dispensam a abertura do crânio, como a capsulotomia anterior por faca de raios gama48,
cuja efetividade entretanto necessita ser comprovada. Acredita-se, ainda, que indivíduos
que não responderam à TCC e à farmacoterapia possam se tornar responsivos depois da

neurocirurgia.

Estimulação elétrica e estimulação magnética
Em pacientes que são refratários às modalidades usuais de tratamento (psicofármacos e
TCC), e como uma alternativa à neurocirurgia, tem sido utilizada a estimulação cerebral
profunda da cápsula interna do núcleo caudado e do nucleus accumbens, com a vantagem
de serem procedimentos menos invasivos e reversíveis
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. São técnicas ainda em estudo,

tidas como ‘’promissoras’’ no TOC refratário, mas que também necessitam investigações
mais sistemáticas.

RESUMO E DESTAQUES
•

Os fármacos inibidores da recaptação da serotonina apresentam ação
antiobsessiva comprovada;

•

Educar o paciente a respeito da indicação do fármaco e discutir vantagens e
desvantagens é uma atitude importante e que pode melhorar o resultado desta
conduta;

•

A maioria dos estudos apresenta como critério de resposta de um fármaco no
TOC a redução maior que 35% nos escores iniciais da Y-BOCS; entretanto
podem persistir sintomas OC em nível clínico, mesmo tendo havido esse grau
de redução;

•

Os ISRS são os medicamentos de primeira escolha no TOC (eficácia comparável
à clomipramina com menos efeitos colaterais);

•

Os medicamentos podem ser aumentados gradualmente até as doses médias
recomendadas. Avalia-se o resultado em 8-9 semanas e decide-se mantê-las se
houve alguma resposta

ou usar doses máximas

se não houve nenhuma

modificação na intensidade dos sintomas;
•

Se efetivo o medicamento, deve ser mantida na dose de resposta por pelo
menos 1-2 anos; em pacientes com múltiplos episódios considerar a
possibilidade de manter o tratamento para o resto da vida;

•

Diante da resposta incompleta ou não resposta a um primeiro ISRS pode-se:
1)elevar as doses do medicamento para as doses máximas recomendadas ou
toleradas;

2)trocar

por

outro

ISRS

ou

pela

clomipramina;

3)associar

medicamentos antipsicóticos (risperidona como 1ª escolha);
•

Sempre que possível deve-se associar TCC.
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