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1. Definició de trastorn obsessiu-compulsiu (TOC).  

El TOC era considerat un trastorn rar i amb un pobre pronòstic. Ara és un dels 
trastorns psiquiàtrics més tractables. TOC és una condició de per vida que creix i 
decreix i sovint està complicat per depressió i ansietat. Definit com un trastorn 
d’ansietat, els símptomes del TOC consisteixen en obsessions o compulsions i 
alguns cops les dues. 

2. Què són les obsessions ? 

Són representades per idees, pensaments, impulsos o imatges persistents 
que són sentides com itrusives i reconegudes com sense sentits. La persona 
intenta ignorar, suprimir o neutralitzar les obsessions amb algun altre pensament o 
acció. Les obsessions es reconeixen com el producte de la pròpia ment en lloc de 
imposades des de fora (excepte potser en nens). Si algun altre trastorn es troba 
present el contingut no està relacionat (per ex., l’obsessió no és sobre culpabilitat o 
depressió). Els temes típics són agressió, por de contaminació, dubtes o ordenar 
objectes. 

3. Quin tipus de comportaments demostren compulsions?  

Les compulsions consisteixen en comportaments repetitius que apareixen 
decidits i intencionals, representats en resposta a una obsessió o d’acord a certes 
regles a una moda estereotipada. El comportament es dirigeix a neutralitzar o 
preveure un discomfort o algun event espantós; de totes formes, la activitat no està 
connectada d’una manera realística o és clarament excessiva. La persona reconeix 
que el comportament és excessiu o no raonable (els nens no poden). Compulsions 
comuns són rentar-se les mans, control, contar o cridar l’atenció. 

4. Quasi tothom té algunes obsessions o compulsions, té tothom TOC ?  

No. Les obsessions o compulsions causen una gran angoixa i ocupen més 
d’una hora per dia o interfereixen amb la funció social i ocupacionals segons els 
criteris diagnòstics del DSM IV. 

5. Quan sovint succeeix el TOC? Quin és el pronòstic ?  

El TOC succeeix més freqüentment a la majoria de grups ètnics, amb una 
prevalença de 2,5%. L’atac es dóna a l’infància en un 33-50% dels casos, amb un 
pic d’atacs als 15 anys. Els atacs més tard dels 40 són rars. Típicament, l’atac és 
gradual i segueix alguns precipitants. La família pot tenir un escrupulós rerefons 
religiós; el trastorn està reconegut al voltant de les principals religions i es reconeix 



 

 

 

com a escrupulositat. Les noies estan afectades més freqüentment, però els nens 
tenen el primer brot abans. A famílies amb un membre afectat, el 20 % dels parents 
tenen criteris de TOC i un altre 20 % compleixen criteris de trastorn compulsiu de la 
personalitat. El pronòstic del pacient empitjora al grup A de trets de personalitat 
(esquizoide, esquizopàtic, paranoide), però aquest pronòstic no empitjora amb 
personalitats compulsives o caràcter passiu. 

Com a exemple; un nen d’11 anys que cau en depressió. Quan gradualment 
s’obsessionà amb la idea que la seva mare estava dolguda i li varen vindre 
pensaments suïcides va ser hospitalitzat. Al pavelló caminava sense para al voltant 
del perímetre de l’habitació. A cada cantó s’aturava per a fer un ritual amb la mà. 
Aquest ritual va decréixer quan va ser interromput pel personal i els antidepressius 
van començar. Mentre un dels seus germans també sofria pensaments obsessius, 
la mare estava bastant organitzada en la seva feina i no patia rituals invalidants. 

6. Quina és la causa del TOC?  

El mecanisme principal que causa el trastorn és desconegut. Evidències 
biològiques, clíniques, radiològiques i psicològiques recents de problemes al nucli 
caudat o les seves connexions indiquen una causa última orgànica o biològica. 
Alguns problemes propis dels gossos suggereixen hiperestimulació de les vies del 
paral·lel CNS deguda a un balanç alterat de la serotonina. Aquests gossos poden 
són ajudats usant inhibidors específics de la recaptació de la serotonina (p.ex. la 
fluoxetina). 

7. Quin tipus de trastorns estan freqüentment associats amb el TOC?  

La depressió s’hi associa freqüentment; un nombre significant de TOCs 
tenen depressió important. Així com la meitat pateixen algun altre trastorn 
d’ansietat; el 20% tenen tics i un 5% trastorn de La Tourette, que per una altra part 
és estrany en la població general. 

8. Com es presenten els TOC davant dels metges?  

Normalment primer són vistos per metges de família, pediatres i 
dermatòlegs. Els pediatres veuen als pares exhaustes per l’estrès de les neteges o 
altres rituals dels seus fills. Els nens poden arribar a usar tot un rotllo de paper de 
vàter en una sola vegada. Si els nens es despreocupen de l’escola o hi arriben tard 
soviet, els encarregats de les absències faran les primeres intervencions. Els 
metges de família o dermatòlegs poden veure el TOC presentant una dermatitis no 
específica. A nens i adolescents el TOC pren moles cops la forma de múltiples 
dutxes diàries i apart altres comportaments no comuns pel seu grup d’edat. A 
vegades es veu perquè fan forats als seus fulls de l’escola per esborrar-hi tantes 
vegades. Els neuròlegs pediàtrics ho veuran quan consultin nens amb moviments 
repetitius després d’una infecció estreptocòccia. La corea de Sydenham pot així 
presentar-se com una compulsió amb la forma de moviments repetitius de la cama. 
Aquests pacients tenen sovint anormalitats radiològiques. Els cirurgians reben 
sovint pacients TOC que els demanen una recomposició estètica per un 



 

 

 

desfigurament mínim (definit més específicament com trastorn corporal dismòrfic). 
Aquesta demanda excessiva per la perfecció corporal es veu especialment en 
actors adolescents. Els dentistes poden ser els primers en veure nens amb TOC, 
quan es presenten amb genives hemorràgiques secundàries a un raspallat 
repetitiu. 

9. Quin és el diagnòstic diferencial del TOC?  

Al trastorns d’ansietat generalitzats, el pacient té ansietat la majoria del 
temps, però no focalitzada en una idea o comportament. A les fòbies específiques, 
el pacient està lliure de símptomes excepte per un estímul particular que causa 
ansietat. Al TOC, el pacient es centra en el símptoma, encara que està disgustat 
per ell. Adolescents TOC saben que els seus símptomes vénen de la seva pròpia 
ment. Els nens no ho saben, per això fer el diagnòstic és més difícil. És necessari el 
relat, per part dels pares, de la presencia de rituals que ocupen molta part de 
temps. Els pacients TOC no són , en general, considerats psicòtics. Els episodis de 
depressió major poden presentar-se juntament amb pensaments obsessius; no 
obstant, les distorsions d’humor dominen el quadre clínic, amb les obsessions 
succeint més tard i remitent amb un tractament èxits de la depressió. 

10. Què són els anomenats trastorns TOC fantasmes? 

Alguns trastorns que poden ser considerats TOC s’anomenen trastorns 
fantasma. Neteja compulsiva del cabell, obsessió urinària i defecacional, i 
dismòrfies corporals (preocupació obsessiva que una part del cos està 
distorsionada) són la majoria variants del TOC, i són referits com trastorns 
fantasma. Vomitera ritual associada amb bulímia s’està debatent activament com a 
variant, perquè els vòmits sovint no continuen amb pèrdua de pes significativa o 
benefici personal. Tots aquests desordres tenen el seu desencadenament a 
l’adolescència o a l’infantesa. 

11. Hi ha tipus diferents de TOC? 

Sí. La majoria dels pacients (més del 85 %) són “netejadors” en algun 
moment de la seva malaltia. Altres són “controladors” que verifiquen si han tancat 
les portes o apagat els llums. Altres nens “classifiquen” cartes de beisbol en 
maneres determinades o compten rajoles del terra una i altra vegada. Alguns tenen 
una especial simetria, com pelar llapis o sabates; altres avaluen tot el que fan o 
diuen, com llegir fins a un número de pagines divisibles entre dos. Més o menys 
freqüentment, els nens no poden passar per una porta sense un comportament 
ritual o repeteixen certes rutes per anar a algun lloc. Una presentació comú a molts 
nens és preguntar coses una i altra vegada. Adolescents que necessiten tenir la 
última paraula poden tenir una por obsessiva que les coses no tiraran endavant. 

12. Quins són els tractaments no farmacològics? 

El TOC és especialment interessant sobre trastorns psiquiàtrics perquè els 
estudis mostren una baixa resposta al placebo i la psicoteràpia. A la teràpia 



 

 

 

conductual, s’hi han trobat tant èxits com fracassos. Tècniques sistemàtiques de 
dessensibilització (presentació gradual i creixent d’estímuls de temor) es van 
intentar en primer lloc però van fracassar. Altre tècniques conductuals han 
demostrat reduir l’ansietat però no les obsessions. Exposició en viu  (estímuls 
exposicionals) s’han trobat efectius per algun temps. Aquesta tècnica requereix el 
contacte del pacient amb els estímuls obsessius com panys de porta o vàters. 
Prevenció de resposta (interrompre o interferir amb la resposta del pacient 
després de l’estímul obsessiu) porta el pacient a realitzar els habituals rituals de 
neteja. Alguns estudis, tant controlats com no controlats, han demostrat efectivitats 
del 70-80%. Individus que reben tant exposicions imaginàries com reals s’ha vist 
que mantenen el guany obtingut amb més èxit cada vegada. Pacients amb 
exposició més prolongada tenen millors resultats d’aquells que s’hi exposen per 
menys temps. 

A la prevenció de resposta no hi ha diferències entre els pacients que reben 
supervisió les 24 hores i aquells que la reben mínima. Un coterapista, incloent-hi un 
familiar, que treballi amb el metge fa millorar els resultats. 

Un autor va trobar que al voltant del 60% dels pacients podien ésser tractats 
com a pacients externs assignant-los treballs a casa, exprimint les oportunitats 
d’aprendre noves estratègies. També va trobar que s’havia de portar el tractament 
als ambients on els rituals succeïen. Tot i així, el 25 % dels pacients van deixar la 
teràpia conductual i molts van rebutjar seguir amb el tractament. Es va aconseguir 
un 75 % d’èxit en el 75 % dels pacients que van finalitzar el tractament. (amb una 
resposta en conjunt del 50 %). 

Reduccions persistents de les conductes compulsives al llarg del temps 
s’han vist més sovint amb teràpia conductual, però és menys efectiva amb les 
obsessions, perquè és impossible abordar-les en viu. Per molts pacients, sobretot 
aquells amb obsessions severes, està indicat el tractament mèdic. 

13. Quins medicaments han de ser usats ? 

La majoria dels antidepressius amb mecanisme d’acció serotoninèrgic han 
demostrat ser efectius tractant el TOC. La Clomipramina, un antidepressiu tricíclic 
amb importants efectes serotoninèrgics, va ser el primer en mostrar reducció de les 
obsessions a 1968 a un estudi europeu. Algunes comparacions a doble cec amb 
altre medicacions han repenjat aquests resultats. En un primerenc estudi combinant 
clorpropamina i teràpia conductual, la medicació va millorar la depressió, ansietat, 
integració social i rituals tant bé com en combinació amb la teràpia conductual. A 
altres estudis, clorpropamina a baixes dosis va reduir els pensaments obsessius, 
però no va tenir èxit am els rituals. La Clorpropamina té el típic efecte indesitjat dels 
antidepressius tricíclics : boca seca, constipació, i tremolor són freqüents. Menys 
freqüentment discinèsia, sedació amb cefalea, i fatiga. Alguns cops s’han vist 
sudoració, augment de pes i problemes ejaculadors. Tots els efectes indesitjats són 
referits menys freqüentment en nens i adolescents. 



 

 

 

La Clorpropamina ha estat el fàrmac més freqüentment usat en estudis. 
L’inicia de l’acció és cap a les 2-4 setmanes amb una millora final al voltant de les 
8-10. La dosi és cap a 200 mg/dia o 3 mg/kg per nens i adolescents. 

Els recaptadors selectius de la serotonina (SRRIs) són efectius en el 
tractament del TOC. Només la sertralina i la fluvaxamina han estat aprovats pel 
tractament del TOC infantil. Les dosis són sovint el doble de les usades en el 
tractament de la depressió. Una dosi de 100 mg de sertralina per dia o 100-300 
mg/dia de fluvoxamina són sovint necessàries. La fluvoxamina acostuma a donar-
se en dosis dividides degut a la seva curta vida mitja i perquè és molt sedativa. En 
qualsevol cas que la droga sigui usada, funciona millor començant a dosis baixes i 
pujant-les a poc a poc. 

Inhibidors de la monoamina oxidasa s’ha vist que redueixen el comportament 
TOC en pacients que tenen també atacs de pànic. 

En conjunt, els símptomes es redueixen en un 70 %. Menys del 10 % dels 
nens pot esperar-se que deixin el tractament, però nens i adolescents inclouen un 
gran nombre de respostes placebo ; de fet, els nens no responen tan bé com els 
adults. Pacients amb TOC i un estil evitatiu o amb temes sexuals en les seves 
obsessions tenen pitjors respostes. 

14. Tots els medicaments són antidepressius. Està sempre el pacient en 
depressió ? 

No. L’efecte antiobsessiu és independent de l’efecte antidepressiu i es manté 
habitualment mantingut amb el tractament. 

15. Què succeeix si els pacients no responen a les 8-10 setmanes ? 

Si la teràpia conductual i la clorpropamina no són efectives, un augment de 
la medicació amb liti o buspirona podria funcionar. Si hi ha efectes indesitjats s’ha 
de limitar l’ús de la clospropamina, la fluoxetina pot ser administrada després de 
deixar la clorpropamina per una setmana. La fluoxetina és d’acció llarga i sovint 
competeix pels receptors amb altres medicacions; s’ha de vigilar si s’administren 
altres fàrmacs. La fluoxetina sola sovint funciona ; només el 16% dels pacients 
refereixen insomni i ansietat. El mal d’estómac és freqüent si el fàrmac s’administra 
sense menjar. El millor és no començar per la fluoxetina, perquè el fracàs implica 5 
setmanes d’abstenció de fàrmacs. La sertralina té una acció de duració curta i 
interacciona menys amb altres fàrmacs per la menor interferència en les vies 
metabòliques amb citocrom p-450. Pacients amb tics i TOC necessiten 
habitualment un neurolèptic addicional o clonidina per una resposta substancial. Els 
neurolèptics poden augmentar significativament els nivells sanguinis de 
clorpropamina. 

16. Necessiten hospitalització els TOC ? 



 

 

 

Molt pocs cops. El tractament dels TOC pot ser complert amb pacients 
externs amb una combinació de medicació i teràpia conductual. 

17. Què és PANDA ? 

És un trastorn neuropsiquiàtric pediàtric autoimmune associat amb 
infeccions estreptocòciques (grup A beta-hemolític estreptocòcic). Swedo i el seu 
grup van ser els primers en referir-se sobre aquests nens a 1998. Tots els nens 
tenen els cinc criteris diagnòstics : presència de TOC o un tic, inici prepuberal, 
severitat dels símptomes de curs episòdic, associació amb infeccions pel grup A 
beta hemolític i associació amb anormalitats neurològiques. La presència de 
moviments anormals en nens seguint a una infecció estreptocòcica s’ha conegut 
durant anys com a dança d’en Sant Vitus. Es pensava que era una complicació 
rara. El grup de Swedo va ser el primer en fer la connexió de que això és una forma 
de TOC causada per una resposta autoimmune. 


