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1 Médica formada pela UFRN, residente de psiquiatria no Hospital Doutor João 
Machado. 

2 Médica formada pela UNP, residente de psiquiatria no Hospital Doutor João 
Machado. 

3 Médico formado pela UFCG, residente de psiquiatria no Hospital Doutor João 
Machado. 

4 Médico formado pela UFRN, psiquiatra com formação na USP-RP, preceptor 
responsável pela enfermaria feminina do Hospital Doutor João Machado. 

INTRODUÇÃO: Cerca de 40-60% dos pacientes com TOC não atingem alívio 
dos sintomas, sendo tais considerados resistentes. 

OBJETIVOS: expor caso de TOC resistente e seu manejo. 

RELATO DE CASO: mulher, 27 anos, solteira, natural e procedente de Equador-
RN, do lar e católica. Queixa-se de comportamentos repetitivos há 8 anos 
(lavagem de louças), que se acumularam com o tempo. Repete atos por ordem 
da mente e caso deixe de fazê-los não consegue compreender o que as pessoas 
dizem. Refere dúvida caso não execute a mesma ação várias vezes (fechar 
portões, assinar documentos). Alguns rituais presentes: não senta durante 
entrevista, coça olhos, nariz, boca, braços e pés antes de falar, repete perguntas, 
após o banho veste a roupa inúmeras vezes, etc. Esquemas feitos: 200mg de 
sertralina mais 250mg de clomipramina, sem resposta. Houve acréscimo de 6mg 
de risperidona, sem êxito. Em seguida foi realizada troca por 225mg de 
venlafaxina mais 30mg de olanzapina, sem melhora. O êxito foi obtido com a 
associação de 10mg de aripiprazol com 300mg de fluvoxamina. 

DISCUSSÃO: autores têm proposto algoritmos para o tratamento do TOC que 
seguem os passos: monoterapia com ISRS; aumento da dose do medicamento 
em uso; troca do ISRS por outro ISRS; troca do ISRS por clomipramina; 
associação de clomipramina com ISRS; potencialização com antipsicóticos e 
outras estratégias de potencialização. Poucos estudos avaliaram antipsicóticos 
como monoterapia. Mas, a associação dos ISRSs ou clomipramina com 
olanzapina, quetiapina, risperidona, haloperidol e aripiprazol tem evidenciado 



resposta em 40-55%. Um estudo controlado recente utilizando de 225 a 350 
mg/dia de venlafaxina teve eficácia semelhante à da clomipramina, com menos 
reações adversas. Ao se revisar a literatura, observa-se que não há consenso 
sobre os conceitos operacionais de refratariedade no TOC, tornando os 
resultados difíceis de serem generalizados ou adaptados para a prática.  

PALAVRAS CHAVE: TOC e refratariedade. 
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