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RESUMO 
 
Ferrão YA. Características Clínicas do Transtorno Obsessivo-Compulsivo Refratário aos 
Tratamentos Convencionais [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2004. 114p. 
 

 Aproximadamente 40 % dos pacientes com Transtorno Obsessivo-Compulsivo 

(TOC) não respondem aos tratamentos convencionais (Inibidores Seletivos de Recaptação 

da Serotonina e Terapia Cognitivo-Comportamental). Sugere-se que muitos fatores 

poderiam ser responsáveis pela não-resposta ao tratamento. Algumas características clínicas 

poderiam diferenciar sub-tipos de TOC e fatores preditivos de refratariedade poderiam 

direcionar a montagem de estratégias terapêuticas. Este estudo comparou  as características 

clínicas entre pacientes com TOC refratário e TOC respondedor e estudou possíveis fatores 

preditivos de refratariedade. Participaram do estudo pacientes com diagnóstico de TOC de 

acordo com o SM-IV e que preencheram os critérios de refratariedade ou de 

responsividade. Dados sócio-demográficos, intensidade de sintomas ansiosos e depressivos, 

qualidade de vida, sub-tipos, curso, intensidade e idade de início dos sintomas obsessivo-

compulsivos, co-morbidades psiquiátricas, fenômenos sensoriais, juízo crítico em relação 

aos sintomas, acomodação familiar e criticismo percebido foram investigados. Vinte e três  

pacientes refratários e 26 respondedores, com idades entre 18 e 61 anos de idade foram 

estudados. Os pacientes refratários apresentaram maior intensidade dos sintomas obsessivo-

compulsivos, dos sintomas depressivos e ansiosos e uma pior qualidade de vida.  Os 

pacientes refratários também eram mais freqüentemente solteiros ou sem cônjuge, estavam 

mais freqüentemente desempregados, tinham menor nível de escolaridade, pertenciam a 

uma mais baixa classe sócio-econômica, apresentavam maiores escores de acomodação 

familiar e o curso crônico da doença. A presença mais freqüente de sintomas obsessivos 



 xiii

com conteúdo sexual/religioso, um maior período de tempo para iniciar o tratamento e 

maior presença de co-morbidade com Transtorno Alimentar também foi característico do 

grupo refratário. Dois modelos de regressão logística mostraram que pertencer a uma classe 

social menos favorecida e, maiores índices de acomodação familiar (como fatores 

extrínsecos ao TOC) e a presença de sintomas sexuais/religiosos e maior gravidade dos 

sintomas obsessivo-compulsivos (como fatores intrínsecos ao TOC) estão associadas à 

refratariedade. Sub-tipos de TOC e alternativas de tratamento podem, a partir destes 

achados, serem investigados com maior profundidade por estudos prospectivos. 

 

Descritores: : 1. transtorno obsessivo-compulsivo/diagnóstico.  2.fatores associados com 
resposta ao tratamento.  3.evolução clínica   4.prognóstico 
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SUMMARY 
 

Ferrão YA. Clinical features of conventional treatment refractory Obsessive-Compulsive  
Disorder patients [thesis]. São Paulo: “ Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2004. 114 p. 

 

About 40 % of patients with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) do not respond 

to conventional treatments (Serotonin Selective Reuptake Inhibitors and Cognitive 

Behavior Therapy). Many factors could be responsible for treatment non-response. Some 

clinical features could differentiate OCD sub-types and predictive factors of refractoriness 

could lead to treatment strategies. We compared clinical features of refractory versus 

respondent OCD patients and studied possible predictive factors of refractoriness. Patients 

with a DSM-IV diagnosis of OCD whom fulfilled refractoriness and response criteria 

entered the study. Sociodemographic data, depressive and anxious symptoms severity, 

quality of life, sub-type, course, severity and age at onset of OCD symptoms, psychiatric 

comorbidities, sensory phenomena, insight, family accommodation and criticism perception 

were investigated.  Twenty three refractory and 26 respondent patients, aged 18 to 61 years 

were studied. Refractory patients had higher severity scores of OC, depressive and anxious 

symptoms, and a worse quality of life. Refractory patients also were more likely to be 

unemployed, single or with no spouse, had lower educational level, lower social 

classification, higher family accommodation and chronic course of the disease. They more 

frequently had sexual/religious OC symptoms, a longer period of time to begin the 

treatment, and had more frequently Eating Disorder comorbidity. Two models of  

regression analysis showed  that lower social class, higher family accommodation (as 

extrinsic OCD factors), sexual/religious OC symptoms and severity as measured by 
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YBOCS (as OCD intrinsic factors)  are associated with refractoriness. Sub-types of OCD 

could be further investigated by prospective studies based on these results. 

 

Keywords: obsessive-compulsive disorder/diagnosis.   2. factors related to treatment 

response.  3. clinical outcome   4.prognosis 

 


