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TOC VERSUS ESTRESSE PÓS-TRAUMATICO: DESAFIOS DE UM CASO CLÍNICO. 

Maria de Jesus Dutra dos Reis 
UFSCar 
 
Nos últimos anos, o Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) foi bastante popularizado 

pela interpretação divertida e brilhante de Tony Shalhoub, ao construir o detetive Monk, 

na série de TV de mesmo nome. Entretanto, atrás desta estereotipia bem humorada e 

inteligente se pode vislumbrar um dos transtornos mais persistentes e de alto custo no 

tratamento em saúde mental; uma fonte de sofrimento agudo, limitações e perdas 

econômicas, sociais e afetivas para o seu portador.  De acordo com o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV-TR, 1995), uma das principais 

características nestes casos seria a presença de comportamentos repetitivos e 

pensamentos obsessivos. Usualmente observam-se pensamentos ou imagens 

recorrentes, necessidade de simetria, preocupação excessiva com um tema em particular 

(ex., sexualidade, religiosidade, contaminação, entre outros); comportamentos repetitivos 

podem ser observados tais como checagens recorrentes, limpeza corporal e das mãos de 

forma repetitiva, comportamento de colecionismo, entre outros. Outro transtorno de 

ansiedade, também classificado no mesmo Manual, seria aquele denominado Transtorno 

de Estresse Pós-Traumatico (TEPT), caracterizado por uma exposição a eventos 

traumáticos, respostas de esquiva aos estímulos relacionados a estes eventos, a 

revivência dos mesmos e um estado de hiperestimulação autonômica. O presente estudo 

tem como objetivo apresentar o caso clínico de um cliente do sexo masculino, Sr. Daniel 

(nome hipotético), com 36 anos no início do tratamento, casado; o cliente vem 

referenciado como apresentado um quadro de TOC e, ao longo do tratamento, observou-

se características específicas de TEPT. O cliente trabalhou como vendedor em diferentes 

ramos do comércio desde os seus 16 anos de idade. Entretanto encontrava-se em 

afastamento por motivo de saúde a quatro (4) anos por apresentar comportamentos de 

limpeza, elaborados e frequentes, para evitar a contaminação; estes comportamentos 

tornaram improdutivos e custosos o exercício de suas funções laborais. A família estava 

vivendo na residência de sua sogra nestes anos de afastamento em função das perdas 

econômicas produzidas pela mudança funcional. Durante três anos o paciente participou 

de intervenções terapêuticas, em grupo e individuais, com pouca evolução no tratamento, 

apesar de uma forte adesão as propostas de intervenção. Um levantamento extensivo da 

literatura e uma investigação com outras agencias sociais foram cruciais para uma 

análise funcional mais precisa do caso. Uma mudança extensa da análise funcional, ao 

final do terceiro ano, levou a uma nova direção da intervenção, culminando no processo 

de alta do paciente ao final do quarto ano de tratamento, com sua volta a uma vida 

produtiva, num trabalho que lhe parece satisfatório. Discutiremos os benefícios e 

dificuldades de desenvolver uma análise funcional e propor uma intervenção quando as 

contingências de terceiro nível, produzidas pelas agências de saúde, fecham o 

diagnóstico em categorias de transtornos, construindo longas cadeias de respostas, 
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fortalecendo comportamentos mantidos por fuga-esquiva. Modelos funcionais idiográficos 

(do caso) e nomotéticos (modelo funcional da “comorbidade TOC/TEPT”) foram 

elaborados ao longo do processo, como uma proposta analítico-comportamental de 

formulação do caso. 

 


