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Introdução 
Para o projeto de Cidadania, a turma 10ºA escolheu abordar o tema da saúde 
mental, muito relevante para o bem-estar da população, bem como para o 
funcionamento da sociedade e com diversas implicações nesta, nomeadamente a 
nível do mundo do trabalho, da vida pessoal, etc. 
Este grupo - constituído pelo Duarte Correia, pela Fábia Rana, pelo Nuno Leandro 
e pela Rita Mateus – irá falar sobre o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), 
também designado POC. 
Com este trabalho esperamos esclarecer todo o tipo de dúvidas relacionadas com 
este transtorno. 
 

O que é? / tipos de TOC 
O TOC é um transtorno de saúde mental capaz de afetar pessoas de todas as idades 
e géneros. Este transtorno deve-se a ansiedades e medos exagerados, originados 
pelo nosso cérebro devido a acreditar que corremos perigo. 
Ao sofrermos deste transtorno, estamos em constante sentido de alerta, apesar de 
não termos razões para isso. 
O TOC é caracterizado por comportamentos obsessivos ou compulsivos, mas que 
muitas vezes ocorrem em simultâneo. 
 

Obsessões / compulsões 
Muitas vezes ouvimos o termo “obsessão” ou chamamos alguém de “obsessivo”, no 
entanto, quando falamos em obsessões relacionadas com o TOC, estas palavras têm 
significados de valores diferentes. 
Obsessões são pensamentos, impulsos e imagens recorrentes, persistentes e 
indesejáveis que invadem a mente dando um sentimento de falta de controlo e mal-
estar ao indivíduo. 
Para se libertar ou ignorar estes pensamentos, o indivíduo tem comportamentos 
compulsivos. Estes comportamentos repetitivos são executados como resposta às 
obsessões, de modo ao indivíduo conseguir controlar a ansiedade sentida. 
No entanto, as compulsões só reduzem temporariamente a ansiedade, tornando o 
tempo gasto a realizá-las inútil. 
Para quem sofre deste transtorno, as obsessões poderão impedir a realização de 
atividades importantes no dia-a-dia. Assim, só se considera que o indivíduo sofre 
de TOC quando as obsessões ou compulsões interferem significativamente nas suas 
rotinas. (Slide 5 e 6 - Explicar o ciclo das obsessões e compulsões; interligar os exemplos das 

compulsões apresentados com as obsessões respetivas.) 



 

Causas 
Apesar de vários estudos oferecerem muitas indicações sobre o que origina este 
transtorno, como a influência da genética ou da história pessoal do doente, 
continuam a existir muitas dúvidas sobre a(s) causa(s) da doença. 
O aumento do risco de sofrer de TOC deve-se também a traumas e vivências do 
indivíduo. 
Não se sabe ao certo que outros fatores originam este transtorno, mas há suspeitas 
de que outras doenças ou o stress do dia-a-dia possam estimular os genes 
associados ao TOC. 
 

Sintomas 
A pesquisa feita nos últimos anos pela Fundação Internacional do TOC (IOCDF) 
comprovou que os indivíduos com TOC possuem uma falha de ligação entre a parte 
frontal do cérebro, que controla as emoções, e a parte central do cérebro - 
observando-se assim que as pessoas com TOC possuem uma atividade cerebral 
diferente das que não sofrem deste transtorno. (mostrar imagens do cérebro) 

Devido a isto, o indivíduo sofre alterações: no seu comportamento, executando - 
como já antes referido - rituais, obsessões e repetições; nos seus pensamentos, 
criando preocupações desnecessárias e dúvidas; emotivas, originando sentimentos 
de medo, aflição, culpa e depressão. 
 

Diagnóstico 
O diagnóstico do TOC depende pela realização de vários exames e pela verificação 
de critérios específicos; estes critérios estão descritos no DSM-V, o Manual de 
Diagnóstico e Estatísticas de Doenças Mentais. (explicar as características do DSM-V) 
No caso do TOC, estes critérios são relativos ao grau de desconforto e tempo que 
as obsessões e compulsões consomem e pela influência na vida social, profissional 
e familiar do indivíduo. 
 

Tratamento 
Não é possível curar pessoas com TOC, no entanto existem tratamentos com o 
intuito de diminuir os sintomas sentidos. 
A terapia farmacológica é um dos tratamentos adotados pelos médicos. Nesta, 
usam-se medicamentos que atuam nos níveis de serotonina do cérebro – uma 
hormona responsável pela sensação de felicidade, de satisfação e de prazer. 
Outro tratamento adotado é a psicoterapia, que se adapta aos sintomas de cada 
indivíduo, com o objetivo de reduzir os comportamentos compulsivos do TOC, de 
modo a que o indivíduo consiga controlar os pensamentos obsessivos recorrentes. 
Um exemplo deste tratamento é a terapia cognitivo-comportamental. (Slide 16 - 

explicar a terapia cognitivo-comportamental) 
 



Contudo, o tratamento é difícil e necessita de muita determinação, empenho e 
coragem. 
 

Consequências 
Ter TOC ou viver com alguém que sofra desta doença é um desafio para o próprio 
indivíduo e para os seus familiares. 
Consequências comuns relacionadas com este transtorno são a diminuição da 
autoestima e do bem-estar subjetivo; a interferência negativa na vida profissional, 
familiar e social; uma maior dificuldade de relacionamento. Em casos graves, poderá 
haver dificuldade ou incapacidade completa para atividades diárias. 
 

Estatísticas 
(dizer a informação do powerpoint) 

Estima-se que o TOC afeta mais de 2% da população mundial, o equivalente a mais 
de 150 milhões de pessoas. 
Contudo, a maioria das pessoas com TOC procuram esconder o seu problema devido 
a terem vergonha ou medo do que os outros possam vir a pensar. 
 

Doenças relacionadas e/ou confundidas com o TOC 
Por vezes, o TOC é confundido com outros distúrbios ou doenças devido às suas 
características comuns. Muitas doenças físicas ou mentais podem provocar sintomas 
como obsessões, que se confundem com os sintomas do Transtorno Obsessivo-
Compulsivo. 
Algumas doenças muitas vezes confundidas com o TOC são, por exemplo, a 
Síndrome de Down - uma vez que em ambos os casos os indivíduos apresentam os 
mesmos sintomas - a doença de Wilson, a Síndrome de Tourette, entre outras. 
 
Já foi comprovado que certas doenças têm uma maior probabilidade de originar TOC 
como, por exemplo: o HIV, a febre reumática, entre outras. 
 

Conheço alguém com TOC 

O TOC é um distúrbio que causa muito sofrimento, contudo não é preciso muito para 
ajudar alguém nesta situação. Basta mantermo-nos informados sobre este assunto, 
pois quanto mais soubermos, mais podemos fazer para ajudar a pessoa em questão. 
Ao darmos apoio emotivo, sermos compreensivos e ao demonstrarmos empatia, 
levamos a que se sintam mais confiantes em relação à doença. 
 

Tenho TOC 

Se tiver TOC procure a ajuda de familiares ou amigos, de terapeutas, de profissionais 
de saúde e de associações de apoio. 
Lembre-se sempre que não está sozinho nesta luta! 
 



Conclusão 
Com a realização deste trabalho, pudemos aprender mais sobre o tema das doenças 
mentais, mais especificamente sobre o Transtorno Obsessivo-Compulsivo. O objetivo 
deste trabalho era consciencializar mais a população sobre as doenças mentais e a 
importância/ influência que estas têm no mundo em que hoje vivemos. 
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