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RESUMO 

 

 

Alvarenga, PG. Sintomas obsessivo-compulsivos em escolares: prevalência, 

dimensões psicopatológicas, agregação familiar, comorbidades e fatores clínicos 

associados [Tese de Doutorado]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo; 2014. 

 

 
O objetivo central desta tese de doutorado foi investigar as características clínicas de 

sintomas obsessivo-compulsivos (SOC), como fenômeno intermediário entre o 

desenvolvimento normal e o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), em uma ampla 

amostra comunitária (não-clínica) composta por crianças em idade escolar (6 a 12 

anos) e seus familiares biológicos. Para tal, determinou-se a prevalência e a 

distribuição sociodemográfica dos SOC descrevendo sua fenomenologia 

caracterizada a partir de dimensões de SOC, agregação familiar, associação com 

outras comorbidades psiquiátricas e outras variáveis de comprometimento clínico 

(ex: fatores de risco, problemas sociais, escolares e de comportamento). Dividimos o 

presente estudo em duas etapas. Na Etapa I, o objeto de estudo foram 9.937 crianças 

de 6 a 12 anos regularmente matriculadas em escolas públicas (crianças-index) e seus 

familiares biológicos (n total=29.459). Nesta etapa utilizou-se a Family History 

Screening (FHS), escala de rastreamento para sintomas psiquiátricos 

internacionalmente validada, e um módulo adicional com sete itens para identificar 

quatro dimensões de SOC (“Agressão/ sexual/ religiosa”; “arranjo/ simetria”; 

“contaminação/ lavagem” e colecionismo”). Nessa primeira etapa obtivemos dados 

sobre 9.937 crianças-index (podendo ser irmãos entre si), 3.305 irmãos biológicos 

(13 a 18 anos) e 16.218 pais. As mães biológicas foram informantes em 88% das 

entrevistas. Os SOC estiveram presentes em 19.4% da amostra total, sendo 14,7% 

das crianças-index; 15,6% dos irmãos; 34,6% das mães e 12,1% dos pais. A presença 

dos SOC foi associada ao sexo masculino e aumento da idade em crianças e 

adolescentes. Houve agregação familiar das dimensões de SOC nas famílias, sendo 

que a dimensão de “contaminação/ lavagem” foi a mais familiar (OR: 1,44; IC 95% 

1,23-1,67; p< 0,001). Crianças-index com SOC apresentaram maior frequência de 

outros sintomas psiquiátricos, bem como maior comprometimento escolar, social e 

busca por tratamentos prévios. As principais limitações desta etapa incluem 

entrevista indireta (by proxy) e utilização de um instrumento ainda não validado para 

triagem de dimensões de SOC. Na Etapa II, o objeto de estudo foi uma sub-amostra 

da Etapa I e foram coletados dados de 2.512 crianças-index [média de idade: 8,86 

anos (DP: 1,84); 44,59% sexo feminino], com um rigoroso e abrangente protocolo de 

avaliação clínica, incluindo diagnósticos de transtornos mentais pela DSM-IV/ 

DAWBA (Development and Well-Being Assessment), padrões específicos de 

comportamento pelo CBCL (Child Behavior Checklist), fatores de risco, 

comprometimento escolar, social e tratamentos prévios. A amostra foi dividida em 

grupos TOC (n=77; 3,07%), SOC (n=488; 19,43%) e controles (n=1.947; 77,5%), 

que foram comparados em relação às suas características fenotípicas. Não houve 



 

diferenças significativas de sexo, idade e classificação socioeconômica entre os três 

grupos estudados. O grupo TOC apresentou, mais frequentemente, obsessões ou 

compulsões em geral, obsessões de contaminação, compulsões de lavagem, repetição 

e colecionismo. Os grupos TOC e SOC foram semelhantes em relação às frequências 

de obsessões de agressão e compulsões de simetria, verificação e contagem. Em 

relação às comorbidades pelo DAWBA, o grupo TOC apresentou mais 

frequentemente transtornos de humor (agrupados), transtorno de ansiedade de 

separação, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade, e transtornos disruptivos (agrupados), quando comparado aos grupos 

SOC e controles. Os grupos TOC e SOC apresentaram prevalências semelhantes de 

fobia social, transtornos ansiosos (agrupados), transtorno de oposição e desafio, 

transtorno de tiques e transtornos alimentares, com prevalência superior àquela 

encontrada entre controles. Fatores de risco perinatais e abuso físico ou sexual foram 

significativamente mais frequentes no grupo TOC, em relação a SOC e controles. O 

grupo SOC exibiu padrão intermediário entre TOC (maior pontuação) e controles 

(menor pontuação) em relação aos escores totais e às dimensões de problemas de 

comportamento “internalizantes”, “externalizantes” e sociais da CBCL. O grupo 

SOC revelou o mesmo padrão encontrado no grupo TOC acerca de vulnerabilidade 

social, problemas escolares (repetência, expulsão ou abandono), comprometimento 

funcional, comportamento delinquente e busca por tratamentos prévios. A principal 

limitação dessa etapa foi a adaptação dos critérios do DAWBA para a DSM-IV, para 

se estabelecer o diagnóstico de TOC na infância e adolescência. Portanto, este estudo 

transversal sugere que os SOC são um fenômeno relativamente frequente 

(aproximadamente 15 a 20%) em escolares de 6 a 12 anos e, sua prevalência se 

assemelha àquela descrita em adolescentes e adultos. Os dados desta tese fornecem 

evidências adicionais de que há um contínuo psicopatológico e de impacto clínico 

entre SOC e TOC o que é importante, não apenas para aprimorar a compreensão da 

natureza do TOC, mas para estabelecer estratégias de tratamento e prevenção. 

 

 

Descritores: 1.Transtorno obsessivo-compulsivo; 2.Sintomas prodrômicos; 

3.Comorbidade; 4.Epidemiologia; 5.Criança; 6.Psiquiatria infantil. 

 



 

SUMMARY 

 

 

Alvarenga, PG. Obsessive-compulsive symptoms in schoolchildren: prevalence, 

dimensions, familial aggregation, comorbidities and associated clinical factors [Tese 

de Doutorado]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2014. 

 

 

The present thesis investigated the clinical characteristics of obsessive-compulsive 

symptoms (OCS), as an intermediate phenomenon between normal development and 

obsessive-compulsive disorder (OCD) by assessing an extensive community (non- 

clinical) sample of schoolchildren (6-12 years) and their biological relatives. We 

determined the prevalence and sociodemographic status of OCS, describing its 

phenomenology characterized from OCS dimensions, familial aggregation, 

association with other psychiatric comorbidities, and other variables of clinical 

impairment (e.g.: risk factors , social, school and behavior problems). The study was 

divided in two phases. In phase I, 9,937 children (aged 6 to 12 years) enrolled in 

regular public schools (index-children) and their biological relatives (overall n = 

29,459) were assessed. In this phase, we used the Family History Screening (FHS), 

an internationally validated instrument developed for psychiatric symptoms 

assessment. An additional seven-item module to identify four OCS dimensions 

("aggressive/ sexual/ religious"; "symmetry/ arranging”, "contamination/ cleaning” 

and “hoarding “) was also used. In the first phase data on 9,937 index-children (may 

be siblings to each other), 3,305 biological siblings (13-18 years) and 16,218 parents 

were obtained. The biological mothers were informants in 88 % of the interviews. 

OCS were present in 19.4 % of the total sample, 14.7 % of index-children, 15.6 % of 

siblings, 34.6 % of mothers and 12.1 % of parents. The presence of OCS was 

associated with male gender and increasing age in children and adolescents. Familial 

aggregation of OCS dimensions was found; the "contamination/ cleaning" was the 

most familial dimension (OR: 1.44; 95% IC 1.23 to 1.67; p < 0.001). OCS were 

associated with higher frequency of other psychiatric symptoms as well as greater 

rates of social/ school problems and searching for previous treatments. The main 

limitations of this phase include by proxy interviews and use of an instrument for 

assessing OCS dimensions not yet validated. In phase II, a sub-sample (n=2,512) of 

phase I index–children [mean age: 8.86 (PD: 1.84); 44.59% female] was submitted to 

a rigorous and comprehensive clinical evaluation protocol, including structural 

diagnoses of mental disorders DSM-IV/ DAWBA (Development and Well-Being 

Assessment), specific behavioral patterns from CBCL (Child Behavior Checklist), 

risk factors, school/ social problems and searching for previous treatments. The 

sample was divided in three groups: OCD (n = 77; 3.07 %), OCS (N=488; 19.43 %) 

and controls (n=1,947; 77.5 %), compared according to their clinical features. There 

were no significant age/ gender and socio-economic status differences between 

groups. OCD group presented higher rates of overall obsessions and compulsions, 

contamination obsessions, cleaning and repetition compulsions and “hoarding”. OCD 



 

and OCS groups showed similar prevalence rates of aggressive, symmetry, checking 

and counting symptoms. Regarding DAWBA comorbidities, OCD group showed 

increased prevalence of mood disorders (as a group), separation anxiety disorder, 

generalized anxiety disorder, attention deficit hyperactivity disorder, and disruptive 

disorders (as a group) compared to OCS and control groups. OCD and OCS groups 

showed similar prevalences of social phobia, anxiety disorders (as a group), 

oppositional defiant disorder, tic disorders and eating disorders, showing higher 

prevalence than controls. Perinatal risk factors and physical or sexual abuse were 

significantly more frequent in the OCD group in comparison to OCS and control 

groups. The OCS group exhibited intermediate pattern between OCD (higher scores) 

and controls (lower scores) concerning total and "internalizing", "externalizing" and 

social dimensions scores of the CBCL. The OCS group showed the same pattern 

found in the OCD group concerning social vulnerability, school problems (failure, 

expulsion or dropout), functional impairment, delinquent behavior, and searching for 

previous treatments. The main limitation of this phase was the adaptation of the 

DAWBA criteria for DSM -IV diagnosis for pediatric OCD. Therefore, this cross-

sectional study suggests that OCS is fairly frequent in schoolchildren 6-12 years 

(about 15 to 20%) and its prevalence is similar to that described in adolescents and 

adults. Data from this thesis provide further evidence that there is a 

psychopathological and clinical impact continuum between OCS and OCD, which is 

important not only to enhance the understanding of the nature of OCD but to develop 

treatment and prevention strategies. 

 

 

Descriptors: 1.Obsessive-compulsive disorder; 2.Prodromal symptoms; 

3.Comorbidity; 4.Epidemiology; 5.Child; 6.Child Psychiatry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

O objetivo central desta tese de doutorado é investigar as características 

clínicas de sintomas obsessivo-compulsivos (SOC), como fenômeno intermediário 

entre o desenvolvimento normal e o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), em 

uma ampla amostra comunitária (não-clínica) composta por crianças em idade 

escolar (6 a 12 anos) e seus familiares biológicos. Para tal, determinou-se a 

prevalência e a distribuição sociodemográfica dos SOC descrevendo sua 

fenomenologia caracterizada a partir de dimensões de SOC, agregação familiar, 

associação com outras comorbidades psiquiátricas e outras variáveis de 

comprometimento clínico, como problemas de comportamento, sociais, escolares e 

fatores de risco.  

Este projeto foi elaborado seguindo uma linha de pesquisa desenvolvida pelo 

grupo de pesquisa “Programa Transtornos do Espectro Obsessivo-Compulsivo” 

(PROTOC) do Departamento e Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no sentido de melhor 

caracterizar os fenótipos do TOC e transtornos correlatos. Tal linha de pesquisa já 

resultou em diversos trabalhos na literatura, algum destes com participação direta do 

autor desta tese desde o período de sua iniciação científica (Alvarenga et al., 2006; 

2008, 2009, 2012; Gentil et al., 2009; De Mathis et al., 2011; Sallet et al., 2010). 
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Demais atividades desenvolvidas pelo autor encontram-se na página eletrônica do 

seu currículo Lattes (lattes.cnpq.br/132652915989327). 

Este estudo constitui um dos braços do “Projeto Prevenção” do Instituto 

Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento (INPD) (www.inpd.org). O desenho 

metodológico, incluindo os instrumentos utilizados para avaliação dos sintomas 

psiquiátricos, foi cuidadosamente elaborado pelas lideranças do INPD, que incluem 

autoridades em psicometria e psiquiatria da infância e adolescência. O presente 

estudo recebeu verbas do CNPQ (processo: 573974/2008-0), FAPESP (processo: 

08/57896-8) e também da iniciativa privada. Este doutorando recebeu bolsa de 

estudos da CAPES por mérito curricular e demanda institucional. 

Os resultados parciais deste estudo foram apresentados em três eventos: 

“Prêmio Instituto de Psiquiatria” (São Paulo, Brasil, 2012); “Associação Latino-

Americana de Psiquiatria” (Buenos Aires, Argentina, 2012) e American College of 

Neuropsychopharmachology (Florida, EUA, 2013). Esta tese gerou, diretamente, três 

artigos [Alvarenga et al., submetido A (ANEXO A), Alvarenga et al., submetido B 

(ANEXO B) e Alvarenga et al. em prepação]. 

 

 

1.2 Definição dos Sintomas Obsessivo-Compulsivos 

 

As primeiras descrições mais consistentes dos sintomas obsessivo-compulsivos 

(SOC) datam do século XV, em que estes eram atribuídos pela “demonologia” 

(ciência vigente na época) à possessão por forças externas (Alvarenga et al., 2007). 

Até o final do século XIX havia uma tendência da medicina a explicar os SOC como 
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um fenômeno caracterizado por idéias fixas (“ideés fixes”), dúvida (“folie de doute”) 

e impulsividade patológica (“délire de toucher”), sendo que as principais definições 

aproximavam os SOC às psicoses (Berrios, 1989; Alvarenga et al., 2007).  A partir 

do final do século XIX, o advento da psicanálise e estudos de psicopatologistas como 

Pierre Janet (1859-1947) e Legrand du Saulle (1830-1886) levaram ao 

reconhecimento do caráter “neurótico” (e não “psicótico”) dos SOC, ressaltando-se a 

presença de sentimentos de incompletude, busca por perfeccionismo e preservação 

da crítica (Berrios, 1989; Alvarenga et al., 2007; Alvarenga et al., 2012).   

Atualmente, obsessões são definidas como pensamentos, impulsos ou imagens 

repetitivos vivenciados como intrusivos e desagradáveis (APA, 2013). Compulsões 

são definidas como comportamentos ou atos mentais repetitivos que visam a reduzir 

a ansiedade ou que são realizados segundo regras rígidas (APA, 2013). As 

compulsões podem ocorrer em resposta às obsessões, ou isoladamente. No segundo 

caso, não é infrequente que as compulsões sejam precedidas de fenômenos 

sensoriais, que são sensações mentais (ex: incompletude, imperfeição) ou físicas (ex: 

tensão, formigamento, “pinicada”) e/ou acompanhadas por transtorno de tiques ou 

síndrome de Tourette (ST), transtorno neuropsiquiátrico comórbido e contíguo ao 

TOC (Miguel et al., 2005; Rosario-Campos et al., 2008).  

Em muitos casos, os SOC assumem caráter de “segredo” devido aos 

sentimentos de estranheza e constrangimento que causam ao indivíduo (Rosário-

Campos, 1998; AACAP, 2012; Alvarenga et al., 2012). Na infância, os SOC podem 

apresentar-se como uma acentuação de rotinas normais (ex: banhos prolongados, 

lavagem excessiva e ritualizada das mãos, excesso de capricho e lentidão nas tarefas 

escolares), com característica egossintônica (ausência de sofrimento ou resistência) 
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ou ausência de insight (Rosário-Campos, 1998; Alvarenga et al., 2012). Além disso, 

em crianças fica mais difícil estabelecer o nível de interferência causado pelos SOC 

(Rosário-Campos, 1998; AACAP, 2012; Alvarenga et al., 2012), o que dificulta a sua 

classificação pelos métodos diagnósticos categoriais atuais. 

 

 

1.3 Desenvolvimento Normal e Patológico dos Sintomas Obsessivo-

Compulsivos 

 

Os SOC podem estar presentes, sem caráter patológico, em etapas específicas 

do desenvolvimento normal, como nas rotinas e comportamentos ritualísticos 

presentes na primeira infância (Evans et al.,1999), na vivência do amor romântico no 

final da adolescência (Leckman & Mayes, 1999), e de amor parental durante a vida 

adulta (Leckman & Mayes, 1999; Feygin et al., 2006). Sob uma perspectiva 

etológica, especula-se que os SOC foram fundamentais para promover a adaptação 

ao meio e às novas situações de vida, favorecendo a preservação da espécie (Gonda 

et al., 2008). Estudos com roedores indicam que comportamentos ritualizados de tipo 

“grooming” (ex: lamber e alisar os pelos) da fêmea para com a sua prole promovem 

alterações epigenéticas que tornam a prole mais adaptada ao meio (van Hasselt et al., 

2012). O modelo animal de “grooming” vem sendo utilizado como um modelo 

heurístico para melhor compreender os SOC (Bienvenu et al., 2009). Nos seres 

humanos, acredita-se que alguns SOC como, por exemplo, pensamentos recorrentes e 

preocupações acerca da limpeza e segurança, bem como rotinas de lavagem das mãos 

e verificação de itens de segurança, sejam comportamentos promotores de resiliência 

e mantenedores da espécie (Gonda et al., 2008). 
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Por outro lado, quando apresentam maior intensidade, consumo de tempo e 

interferência em diversos domínios da vida, os SOC configuram o transtorno 

obsessivo-compulsivo (TOC) (APA, 2013), um dos transtornos mentais mais 

deletérios na população mundial, com uma prevalência ao longo da vida de 2% a 3% 

em adultos (Fontenelle et al., 2006; Ruscio et al., 2010) e de 0,5% a 2% em crianças 

e adolescentes (Rasmussen & Eisen, 1990; Rosário-Campos et al., 2008; AACAP, 

2012). Cerca de 50% dos adultos acometidos pelo TOC manifestam os primeiros 

sintomas até os 14 anos de idade (Kessler et al., 2005; Rosário-Campos et al., 2008), 

o que caracteriza o TOC como um transtorno do desenvolvimento (De Mathis, 

2012). Na maioria dos casos o TOC cronifica-se e apesar dos tratamentos atuais 

proporcionarem alívio dos sintomas, a remissão total é rara (Rosário-Campos et al., 

2008; Alvarenga et al., 2012). Alterações neuropsicológicas e de neuroimagem 

descritas no TOC também são observadas em portadores de SOC, mesmo na 

ausência da síndrome completa (Mataix-cols et al., 1999; Roth & Baribeau, 1996). 

Além disso, estudos longitudinais indicam que crianças que apresentam SOC são 

mais susceptíveis a desenvolver TOC e outros transtornos mentais (Black & Gaffney, 

2008; Fullana et al., 2009).  

Entretanto, não se sabe ao certo por quais razões alguns pacientes com SOC 

apresentarão futuramente TOC. Estipula-se que certos fatores de risco perinatais, 

como doença materna durante a gestação ou traumas de parto (Vasconcelos et al., 

2007; Geller et al., 2008), abuso físico ou sexual durante a infância (Grisham et al., 

2011), e padrões específicos de comportamento na infância, como retração social e 

altas taxas de comportamentos “internalizantes” se associam ao desenvolvimento de 

TOC na vida adulta (Black & Gaffney , 2008; Grisham et al., 2011). 



1 INTRODUÇÃO 7 

 

1.4 Epidemiologia e Caracterização Fenotípica dos Sintomas Obsessivo-

Compulsivos na Infância e Adolescência 

 

Estudos epidemiológicos indicam que a prevalência de TOC na população 

pediátrica varia amplamente, de 0,25% (Heyman et al., 2001) a 3,6% (Zohar et al., 

1992), devido provavelmente a diferenças nos critérios diagnósticos utilizados e dos 

instrumentos de avaliação e diferenças de sexo/ idade das amostras.  Em nosso meio, 

um estudo comunitário envolvendo 1.251 crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos 

reportou uma taxa relativamente baixa de TOC, de 0,1% (Fleitlich-Bilyk & 

Goodman, 2004), provavelmente devido ao rigor do critério diagnóstico proposto 

pelo instrumento utilizado, a Development and Well-Being Assessment (DAWBA) 

(Goodman et al., 2000). Entretanto, outro estudo mais recente incluindo 2.323 

adolescentes brasileiros de ensino médio encontrou uma prevalência de TOC de 

3,3% (Vivan et al., 2013). Os algoritmos atuais sugerem que o TOC na infância, 

devido as suas particularidades clínicas, é sub-diagnosticado e que até 90% dos casos 

não são tratados (AACAP, 2012).  

Já os estudos que avaliam a prevalência e as características clínicas dos SOC e 

TOC subclínico (presença de obsessão e/ou compulsão e falha no preenchimento de 

outros critérios diagnósticos pela DSM, como sofrimento, consumo de tempo e 

interferência) em população pediátrica são escassos e pouco representativos (Tabela 

1). A maioria desses relatos inclui adolescentes (Flament et al.,1990; Zohar et al., 

1992; Valleni-Basile et al., 1994; Apter et al., 1996; Vivan et al., 2013) e adultos 

jovens (Fullana et al., 2010), mas não crianças em fase pré-puberal, avaliadas no 

estudo atual.   
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Esses estudos também são bastante divergentes acerca da prevalência 

transversal de SOC, que varia de 2,0% (Flament et al., 1990) a 19,0 % (Valleni-

Basile et al., 1994). Em relação às variáveis sociodemográficas, alguns estudos 

apontam para maior prevalência de SOC (Flament et al., 1988; 1990; Mahfouz et al., 

2009) e obsessões puras (Fullana et al., 2009) em meninos. Outros relatam igual 

proporção entre os sexos (Zohar et al., 1992; Valleni-Basile et al., 1994; Essau et al, 

2000; Heyman et al., 2001; Shams et al., 2011; Canals et al., 2012). Um estudo 

recente produzido em nosso meio reportou SOC mais frequentes em meninas (Vivan 

et al., 2013), semelhante a outro estudo que relatou maior frequência de SOC de 

contaminação em meninas (Fullana et al., 2009).  

Verifica-se, ainda, um esforço dos pesquisadores no sentido de estabelecer se 

há proximidade fenotípica entre SOC e TOC, analisando a tipologia de SOC, 

presença e tipos de comorbidades psiquiátricas, funcionamento social, escolar/ 

laboral dos sujeitos e uso de serviços em saúde mental. A maior parte dos estudos 

com crianças, adolescentes e adultos indica que os portadores de SOC se assemelham 

fenotipicamente aos de TOC, no sentido da tipologia de SOC (Flament et al., 

1988;1990; Valleni-Basile et al., 1994; Apter et al., 1996; de Bruijn et al., 2010), 

presença e padrão de comorbidades; como transtornos ansiosos (Flament et al., 1988; 

Shams et al., 2011; Canals et al., 2012), transtornos de tiques (Zohar et al., 1992), 

transtornos alimentares (Flament et al., 1988; Blom et al., 2011) e transtornos de 

humor (Flament et al., 1988; Heyman et al, 2001; de Bruijn et al., 2010; Blom et al., 

2011; Shams et al., 2011 Canals et al., 2012); prejuízo do funcionamento escolar ou 

laboral (Heyman et al, 2001; Fullana et al., 2009; Blom et al., 2011; Canals et al., 
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2012) e uso de serviços em saúde mental (Essau et al., 2000; Heyman et al., 2001; 

Blom et al., 2011).  

Entretanto, estes relatos são escassos e apresentam divergência em relação à 

frequência de tipos de SOC, à prevalência e aos tipos de comorbidades, e ao 

comprometimento clínico entre os grupos (vide Tabela 1). Além disso, estudos 

recentes com desenho longitudinal constataram que a presença de SOC é fator de 

risco para o desenvolvimento do TOC (Black & Gaffney, 2008; Fullana et al., 2010; 

Voltas et al., 2013). Entretanto, outro estudo não constatou essa associação (Valleni-

Basile et al., 1996). O estudo da continuidade fenotípica entre SOC e TOC na faixa 

pediátrica com desenho transversal é fundamental como primeiro passo para a 

identificação de uma população prodrômica ou “em risco” para desenvolver TOC, o 

que será definido em estudos longitudinais. 
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Tabela 1 - Prevalência e caracterização dos sintomas obsessivo-compulsivos em 

levantamentos epidemiológicos em crianças e adolescentes. 

Autor/ano 

Amostra: 

Tamanho, 

Faixa etária e Local 

da coleta 

Prevalência de SOC 

e TOC 
Principais características  clínicas 

Flament et al., 
1988; 1990 

N= 356 selecionados de 

5.500 estudantes de  
14-17 anos 

 (EUA) 

- TOC: 0.35% (1988) 

- TOC: 1,9% (1990) 
- SOC: 2,0% (1990) 

(atual) 

- SOC relacionado a sexo masculino, sintomas 

depressivos, bulimia nervosa e ansiedade 

 - Estabilidade dos sintomas em 2 anos 

Zohar et al., 

1992 

N =562 
16-17 anos 

 (Israel) 

- 3,6% TOC 
- 4,85% SOC 

(atual) 

- Sexo masculino = feminino 
- comorbidade com tiques e Síndrome de 

Tourette  

Valleni-
Basile et al., 

1994 e 1996 

N= 488 (selecionados 
entre 3288) 

11-17 anos 
(EUA) 

- 19% TOC subclínico 
-3% TOC 

 (vida) 

- Sexo masculino = feminino 

- Sexo masculino: mais obsessões  

- 56% arranjo e simetria 
- 41% repetição e contagem 

- 38% colecionismo 
- 17% contaminação e lavagem 

- perfil fenotípico SOC e de comorbidades 

semelhantes 

Apter et al., 

1996 

N=861 

16 -17 anos 

(50,6% sexo masculino) 
(Israel) 

- TOC: 2,3% 

- TOC subclínico 4,0 % 

- Qualquer obsessão: 
8,0%  

- Qualquer SOC: 27,0%  

(8% > 1h/dia) 
(vida) 

- houve sobreposição de características 
fenotípicas dos SOC e da repercussão clínica 

entre TOC subclínico e TOC. 

Essau et al., 

2000 

N= 1.035 

12-17 anos escolares 

(Alemanha) 

- TOC: 1,3% (vida) 

- masculino = feminino 

- dos 13 casos identificados, 12 tinham 14 anos, 

ou mais. 

- apenas 30% procuram tratamento 

Heyman et 
al., 2001 

N=10.438 

5-15 anos 

(Reino Unido) 

- TOC: 0,25% (atual) 

- masculino = feminino 

-76%: comorbidade 
- prevalência cresce exponencialmente com 

aumento da idade 

-crianças com TOC: menor nível socioeconômico 
e intelectual 

- grande maioria não tratada 

Mahfouz et 

al., 2009 

N=1.552 
14-19 anos (proporção 3 

masculino: 2 feminino) 

(Arábia Saudita) 

14,5% qualquer SOC 

(vida) 
- não especificadas 

Fullana et al., 

2009 

 

Coorte:  
- N= 1.037 (11 anos) 

- N=974 (26 anos);  

N =963 (32 anos); 
(6 países: Europa) 

- Qualquer SOC = 8,0%, 

21,0%, 25,0%, 

respectivamente 

 (vida) 

- 4 dimensões estudadas (contaminação; 
agressão/ verificação; 

arranjo/simetria e pensamentos obscenos) 

predisseram TOC na vida adulta 

- agressão/ verificação foi a mais frequente  

- contaminação lavagem . sexo feminino 

- colecionismo não estudado  
- obsessões mais preditoras de interferência 

Shams et al, 
2011 

N= 909 

14-18 anos 

(Irã) 

-SOC subclínicos ou 

clínicos: 11,2%  

(atual) 

- sem diferença de sexo, renda, idade ou ordem 

de nascimento 
- comorbidade com depressão: 91,2% e com 

ansiedade: 78,4% 

Canals et al., 
2012 

N= 1514 

8-12 anos 

(Espanha) 

- SOC: 4,7% 

- TOC subclínico: 5.5% 
- TOC: 1,8%  

(atual) 

- TOC clínico apresentou igual distribuição entre 
sexos, subclínico mais frequente em meninos; 

 - TOC apresentou 85% comorbidades, 

principalmente transtornos de ansiedade e humor 
- TOC clínico (e não SOC): prejuízo no 

desempenho escolar 

- TOC clínico e SOC: prejuízo funcionamento 
global  

Vivan et al., 

2013 

N=2,323 
14-17 anos 

(Brasil) 

- SOC: 18,3% 
- TOC: 3,3% 

(último mês) 

- SOC e TOC: > sexo feminino 

- dimensões de sintomas mais frequentes; 

“diversas” e arranjo- simetria 
- meninas: depressão, meninos: tiques  

Legenda: SOC: sintomas obsessivo-compulsivos; TOC: transtorno obsessivo-compulsivo.  
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1.5 Dimensões Psicopatológicas de Sintomas Obsessivo-Compulsivos 

 

Apesar de definido no DSM-IV (APA, 1994) como uma entidade nosológica 

unitária, análises fenotípicas (Mataix-Cols et al., 2005; Stewart et al., 2008), estudos 

de famílias (Alsobrook et al., 1999; Leckman et al., 2003) e estudos de neuroimagem 

(Van den Heuvel et al., 2009; Alvarenga et al. 2012) sugerem que o TOC é uma 

doença heterogênea, que pode ser melhor compreendida como um transtorno 

composto por múltiplas dimensões de SOC sobrepostas. Padrões de desenvolvimento 

normal sugerem que as dimensões de SOC se assemelham aos estados mentais e aos 

comportamentos fisiológicos humanos. Quando esses pensamentos e 

comportamentos passam a dominar a vida mental, gerando aflição e consumo de 

tempo, ocorre o TOC (Fleygin et al., 2006).  

Análises clínicas fatoriais (Mataix-Cols et al., 2005; Stewart et al., 2008) 

sugerem que o melhor modelo subdivide o TOC em quatro grupos, fatores ou 

“dimensões” de sintomas (Tabela 2). A dimensão I (“Agressão/ sexual/ 

religiosidade”) e a dimensão II (“arranjo/ ordenação/ simetria”) têm sido descrita 

como as mais frequentes em populações pediátricas com TOC, em estudos 

internacionais (Valleni-Basile et al., 1995; Fullana et al., 2009). Em um estudo 

incluindo uma população brasileira de 1000 adultos com TOC, a dimensão II 

(“arranjo/ ordenação/ simetria”) foi a mais prevalente (De Mathis, 2012). Alguns 

estudos sugerem que a dimensão III (“contaminação/ lavagem”) seja mais frequente 

no sexo feminino (Fullana et al., 2009: de Mathis et al 2011; 2012), o que contrasta 

com outro estudo brasileiro que aponta que a dimensão I (“Agressão/ sexual/ 

religiosidade”) está relacionada ao sexo feminino (Torresan et al., 2013). Entretanto, 
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a quase totalidade desses estudos avalia populações clinicas portadoras de TOC, 

sendo escassos os estudos avaliando como se comportam as dimensões de SOC em 

populações não-clínicas (Taberner et al., 2009; Canals et al., 2012).  

 

Tabela 2 - Principais grupos, fatores ou dimensões dos sintomas obsessivo-compulsivos. 

 

Grupo/ fator/dimensão  Conteúdo dos sintomas obsessivo-compulsivos 

I. Agressão, sexual, religiosidade  

II. Arranjo, ordenação e simetria 

III. Contaminação e lavagem 

IV. Colecionismo 

 

 

1.6 Agregação Familiar das Dimensões de Sintomas Obsessivo-Compulsivos 

 

Os estudos de famílias são conclusivos quanto à agregação familiar (alguns 

autores utilizam o termo “agregação familial” para estudos de famílias e genética; 

padronizou-se o termo “agregação familiar” nesta tese) do TOC em sua forma 

completa, principalmente quando associado à presença de tiques e/ou início precoce 

dos sintomas (Nestadt et al., 2000; Rosário-Campos et al., 2005; Hanna et al., 2005). 

Um interessante estudo relata uma maior agregação familiar de SOC em parentes de 

primeiro grau de indivíduos não tratados acometidos pelo TOC, o que vem reforçar o 

impacto de fatores familiares genéticos e ambientais na gênese dos SOC (Grabe et 

al., 2006).  Entretanto, são escassos os estudos que incluem abordagem dimensional 

visando a compreender se tipos específicos (ou dimensões) de SOC se agregam em 

famílias (Tabela 3). Além disso, a quase totalidade de estudos de famílias são estudos 
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clínicos de TOC e há apenas um estudo incluindo populações não-clínicas (Taberner 

et al., 2009).  

O primeiro estudo avaliando dimensões de SOC, incluindo 100 probandos com 

TOC (clínico) e seus familiares de primeiro grau, reportou sintomas de arranjo/ 

simetria e de verificação como os SOC mais familiares (Alsobrook et al., 1999). Este 

resultado foi replicado em um estudo recente de famílias, incluindo 35 crianças com 

TOC e seus familiares de primeiro grau (Hanna et al., 2005). Entretanto, outro estudo 

de famílias avaliando 221 pacientes com TOC não demonstrou agregação familiar 

das dimensões dos SOC (Cullen et al., 2007). Com tamanhos amostrais distintos e 

partindo de populações clínicas de TOC (Hasler et al., 2006; Chacon et al., 2007) e 

ST (Leckman et al., 2003), estudos de agregação entre irmãos (sib-pairs) apontam 

para maior agregação das dimensões de arranjo/ simetria e sintomas de verificação 

(Leckman et al., 2003; Hasler et al., 2007). Em relação à especificidade de gêneros, 

foi identificado que a dimensão de colecionismo (dimensão IV) agrega-se mais entre 

irmãs e a dimensão de contaminação/ lavagem entre irmãos (Chacon et al., 2007).   

O primeiro e único estudo de famílias avaliando SOC e incluindo uma 

população não-clínica (184 meninas e seus pais) reportou que a agregação de 

sintomas das dimensões de arranjo/ simetria e de colecionismo esteve mais 

relacionada a díade mãe-filha, ou seja, os dados sugerem que a mãe tenha mais 

influencia na gênese de SOC dos filhos do que o pai. Entretanto, este estudo 

apresenta uma série de limitações, como a ausência de probandos (filhos) do sexo 

masculino e uma amostra relativamente pequena (Taberner et al., 2009).  
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Tabela 3 - Principais estudos de famílias abordando dimensões de sintomas obsessivo-

compulsivos. 

 

Autor/ ano População e desenho Principais achados 

Alsobrook et al., 

1999 

- n=100 probandos TOC e 466 

FPG 

- Análise de segregação, 

população clínica  

- agregação significativa entre 

arranjo/simetria  

- OR=1,7 para TOC ou TOC 

subclínico em FPG 

Leckman et al., 2003 

- 54 famílias e 128 pares de 

irmãos portadores de ST 

Análise de segregação, população 

clínica  

- correlação entre irmãos afetados 

com ST e mãe-filho em relação a 

arranjo/simetria e sintomas de 

verificação  

Hanna et al., 2005 

- n=38 probandos TOC e 17 

controles e seus FPG (n total= 

625) 

- Análise de segregação, 

população clínica 

- 54,5% FPG de probandos com 

arranjo/simetria apresentaram 

SOC ou TOC 

Cullen et al., 2007 

- n=221 probandos e 309 FPG 

- Análise segregação, população 

clínica 

- não houve agregação familiar 

de dimensões de SOC 

- contaminação e limpeza 

associaram-se a menos 

psicopatologia geral 

- colecionismo associou-se a pior 

resposta ao tratamento 

Chacon et al., 2007 

- n=40 irmãos (adultos) com TOC 

pertencentes a18 famílias 

- Análise segregação, população 

clínica 

- sexo masculino: contaminação / 

lavagem 

- sexo feminino: colecionismo 

Taberner et al., 2009 

 - n= 184 meninas e seus pais 

- Estudo de correlação, amostra 

não-clínica 

- agregação de sintomas de 

simetria/ arranjo e colecionismo 

em díades mãe-filha  

Legenda: FPG: familiares de primeiro grau; OR: odds ratio (razão de chances); SOC: sintomas 

obsessivo-compulsivos; TOC: transtorno obsessivo-compulsivo; ST: síndrome de Tourette. 
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1.7 Lacunas na Literatura e Justificativas para o Presente Estudo  

 

Como discutimos na seção 1.4, os estudos epidemiológicos que abordam SOC 

em populações pediátricas são escassos e discordantes acerca da prevalência de SOC, 

TOC e sua distribuição por sexo e idade. Não há consenso sobre as dimensões de 

SOC mais prevalentes, bem como sobre sua distribuição por sexo e idade. Além 

disso, a maioria desses relatos inclui adolescentes e adultos jovens, e não crianças em 

idade escolar (6 a 12 anos), que constituem uma população (“em risco”) mais 

interessante em termos reconhecimento precoce de sintomas e das possíveis 

intervenções preventivas.  

Outro aspecto que justifica a condução deste estudo é que a presença e os tipos 

de comorbidades psiquiátricas, bem como a presença das variáveis de 

comprometimento descritas no TOC requerem investigação mais detalhada em 

portadores de SOC, principalmente na faixa etária pediátrica. Este fato é 

particularmente importante uma vez que certos estudos sugerem que os SOC 

(Fullana et al., 2009) possam constituir um pródromo, e não, apenas, um diagnóstico 

pré-clínico. A maior parte dos estudos fenotípicos prévios (Flament et al., 

1988;1990; Zohar et al., 1992; Velleni-Basile et al., 1994; Apter et al., 1996; 

Mahfouz et al., 2009) aborda os SOC com instrumentos que não levam em conta as 

dimensões de sintomas. O estudo que mais se aproxima do modelo dimensional não 

investiga colecionismo (Fullana et al., 2009), o que constitui uma limitação. 

Finalmente, em relação à agregação familiar, como mencionamos na seção 1.6, 

os poucos estudos existentes, utilizando metodologias distintas, sugerem que SOC e 

algumas de suas dimensões agregam-se em famílias, com possíveis particularidades 
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entre gêneros (vide tabela 3). Entretanto, todos os estudos de agregação familiar se 

restringem a amostras clínicas de portadores de TOC ou de ST, exceto um, com 

amostra pequena e ausência de probandos de sexo masculino (Taberner et al., 2009). 

Além de permitir estabelecer contínuos entre normal e patológico, estudos que 

incluem amostras não-clínicas, como este, permitem uma observação 

fenomenológica menos enviesada, já que a maioria dos portadores de TOC não 

procura (ou não é encaminhada) ao tratamento (Essau et al., 2000; Heyman et al., 

2001; AACAP 2012).   

 

 

1.8 Execução do Estudo: Duas Etapas 

 

Dividimos o presente estudo em duas etapas, respeitando-se as fases de análise 

e coleta do “Projeto Prevenção” do INPD, projeto maior no qual esse estudo se 

insere. Na Etapa I, o objeto de estudo consiste em 9.937 crianças de 6 a 12 anos 

regularmente matriculadas em escolas públicas (crianças-index) e em seus familiares 

biológicos (n total=29.459). Apesar da ampla amostra, os instrumentos de coleta 

utilizados nessa etapa foram mais breves, a fim de tornar o estudo exequível. Além 

disso, o instrumento utilizado permite avaliar SOC e suas dimensões, não nos 

permite diagnosticar TOC em sua forma completa. Na Etapa II, o objeto de estudo 

consiste em uma sub-amostra das mesmas crianças-index (n= 2.512), submetida a um 

protocolo de avaliação clinica robusto e abrangente, que possibilita diagnóstico de 

SOC e de TOC em sua forma completa. A descrição da seleção da amostra, 

instrumentos, e métodos de coleta serão detalhados na seção 4. Método. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Objetivos do Estudo 
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2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

2.1 Objetivos da Etapa I 

 

 Estimar a prevalência de SOC, incluindo suas dimensões, em crianças em 

idade escolar entre 6 e 12 anos (crianças-index), assim como em seus 

familiares biológicos (pais, mães, irmãos e meio-irmãos); 

 Investigar a associação entre a presença de SOC e suas dimensões entre 

crianças-index e em seus familiares biológicos de primeiro grau (pais, 

mães, irmãos);  

 Investigar comparativamente as características sociodemográficas (sexo e 

idade) em crianças-index com e sem SOC;  

 Comparar variáveis clínicas, como sintomas psiquiátricos e fatores 

associados (ex.: comprometimento social, escolar e busca por 

tratamentos prévios) em crianças-index com e sem SOC; 
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2.2 Objetivos da Etapa II 

 

 Comparar variáveis sociodemográficas (sexo, idade e classificação 

socioeconômica) em crianças-index estratificadas em grupos TOC, SOC 

e controles (sem TOC ou SOC); 

 Descrever e comparar a ocorrência de comorbidades psiquiátricas e de 

padrões específicos de comportamento nos grupos TOC, SOC e 

controles; 

 Investigar a ocorrência de fatores de risco, variáveis de 

comprometimento escolar e social e busca por tratamentos prévios nos 

grupos TOC, SOC e controles.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Hipóteses do Estudo 
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3 HIPÓTESES DO ESTUDO 

 

 

3.1 Hipóteses da Etapa I 

 

 Encontrar-se-á uma prevalência relativamente alta de SOC na população 

de crianças escolares de 6 a 12 anos, bem como em seus familiares (em 

torno de 15 a 20%). Haverá diferenças entre a distribuição de SOC e de 

suas dimensões de sintomas por faixas etárias e sexo (ex: maior 

frequência de SOC no sexo masculino entre crianças em idade escolar, 

distribuição semelhante entre sexos na população adulta). A prevalência 

de SOC aumentará com o avançar da idade. As dimensões agressão/ 

sexual/ religiosidade e arranjo/ simetria serão as mais prevalentes;  

 Haverá associação entre a presença de SOC e seus tipos de dimensões 

nas crianças em fase escolar e em seus familiares de primeiro grau (pais, 

mães e irmãos). Algumas dimensões (ex: agressão/ sexual/ religiosidade 

e arranjo/ simetria) exibirão maior agregação familiar do que outras, 

como sugerem estudos prévios. Os SOC das crianças-index estarão mais 

fortemente associados à presença de SOC nas mães do que nos pais e nos 

irmãos; 

 Crianças com SOC apresentarão maior frequência de sujeitos do sexo 

masculino e com idade mais avançada quando comparadas àquelas sem 

SOC; 
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 Crianças com SOC apresentarão mais fatores clínicos associados (ex: 

comprometimento escolar, social e tratamentos prévios) quando 

comparadas àquelas sem SOC. 

 

 

3.2 Hipóteses da Etapa II 

 

 Os grupos de crianças-index com TOC e SOC apresentarão associação 

com sexo masculino e com idade mais avançada. Não haverá diferenças 

socioeconômicas entre os três grupos;  

 Haverá proximidade fenotípica entre os grupos SOC e TOC em relação 

aos tipos/ dimensões de sintomas obsessivo-compulsivos; 

 Os grupos TOC, SOC e controles apresentarão, respectivamente, taxas 

decrescentes de transtornos psiquiátricos comórbidos bem como 

problemas de comportamento específicos (ex: problemas de competência 

social e comportamentos internalizantes). As principais comorbidades 

associadas aos grupos TOC e SOC serão: transtornos ansiosos, 

transtornos do humor, transtornos de tiques, transtorno do déficit de 

atenção e hiperatividade e transtornos alimentares; 

 O grupo SOC exibirá um padrão intermediário entre TOC e controles em 

relação à presença de fatores de risco, variáveis de comprometimento 

escolar, social e busca por tratamentos prévios. 
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4 MÉTODO 

 

 

As duas etapas deste estudo são descritas na Tabela 4. Como mencionamos, a 

primeira etapa (Etapa I) visa ao rastreamento de sintomas psiquiátricos e de fatores 

associados em 9.937 crianças-index e seus 19.522 familiares biológicos (n total = 

29.459 sujeitos), com um (breve) instrumento de avaliação preliminar. Já a segunda 

etapa (Etapa II) inclui um amplo protocolo de pesquisa em uma subamostra de 2.512 

crianças-index selecionados. O método dessas etapas será detalhado ao longo desta 

seção. 
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Tabela 4 - Resumo dos materiais e método nas Etapas I e II. 

 

Descrição da Etapa I 

Desenho do estudo Transversal analítico 

Participantes 
n = 9.937 escolares de 6 a 12 anos (crianças-index) e seus 19.522 

familiares (n total=29.459) 

Local de Coleta Escola (presencial) e por contato telefônico  

Desfechos de 

Interesse  

- Prevalência de SOC, dimensões de SOC, agregação familiar de 

SOC  

- Associação dos SOC (e dimensões) com sexo e idade 

- sintomas psiquiátricos comórbidos, fatores de comprometimento 

social, escolar e tratamentos prévios em crianças-index com SOC 

versus crianças sem SOC (controles) 

Instrumentos  
- Versão de rastreamento adaptada da DY-BOCS 

- FHS  

Análise estatística 

- GEE  

- Testes descritivos 

- Testes post-hoc de Tukey 

Descrição Etapa II 

Desenho do estudo Transversal analítico 

Participantes n = 2.512 escolares de 6 a 12 anos (crianças-índex) 

Local de Coleta Domicílio da criança-index 

Desfechos de 

Interesse  

- comparação de grupos TOC, SOC e controle acerca de sexo, idade, 

nível socioeconômico, comorbidades psiquiátricas, variáveis de 

comprometimento social e escolar, padrões específicos de 

comportamentos e busca por tratamentos prévios 

Instrumentos  - DAWBA, SDQ, CBCL, questionário de fatores de risco 

Análise estatística 
- Testes descritivos 

- Análise por intervalos de credibilidade Bayesianos 

 

Legenda: FHS: Family History Screening; CBCL: Child Behavior Checklist; DAWBA: 

Development and Well-Being Assessment; SOC: sintomas obsessivo-compulsivos; TOC: 

transtorno obsessivo-compulsivo.  
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4.1 Detalhamento: Etapa I  

 

4.1.1 Participantes do Estudo 

 

• N= 9.937 crianças-index entre 6 e 12 anos, regularmente matriculadas em 

57 escolas públicas, 35 selecionadas na região metropolitana da cidade de 

São Paulo (SP) e 22 em Porto Alegre (RS), pertencentes à coorte do 

“Projeto Prevenção” do Instituto Nacional de Psiquiatria de 

Desenvolvimento (INPD) (www.inpd.org) (Salum et al., 2013; Salum et 

al., 2014), seus pais, mães, irmãos biológicos (6 a 18 anos), meio-irmãos 

(6 a 18 anos) e seus respectivos pais (N total=29.459 sujeitos). Apenas 

crianças biologicamente relacionadas, mas não as adotivas, foram 

incluídas. 

• Critério de seleção das escolas: número grande de alunos (n > 400), 

proximidade de hospitais universitários e acordo de colaboração entre a 

diretoria e coordenação das escolas e os pesquisadores do INPD. 

• Critérios de inclusão dos sujeitos: desejo de participar do estudo, criança-

index regularmente matriculada em uma das escolas participantes do 

projeto, com idade entre 6-12 anos no dia da matrícula; pai/mãe ou irmão 

biológico da criança-index. 

 Critérios de exclusão: recusa ou não preenchimento das entrevistas ou 

termo de consentimento. Excluídos dados de irmãos e meio-irmãos com 

mais de 18 anos, uma vez que o principal interesse deste estudo são 

crianças e adolescentes. 
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4.1.2 Coleta de dados 

 

Realizada por entrevistadores leigos, treinados, que foram submetidos a duas 

sessões de treinamento, de duas horas cada, incluindo palestras sobre as principais 

síndromes psiquiátricas e seus sintomas. O treinamento foi realizado com aulas e 

atividades interativas, conduzidas por psiquiatras clínicos do INPD (AS, BFB, GS, 

HB, MCR, PGA, PMP e TSM). Realizaram-se cinco simulações utilizando 

entrevistas gravadas em vídeo de indivíduos com diferentes queixas de sintomas 

psicopatológicos e de indivíduos controle. Além disso, houve treinamento visando à 

familiarização com os instrumentos, questões éticas e a plataforma digital utilizada 

para inserção dos dados. Em 87,6% dos casos, a respondente foi a mãe biológica das 

crianças, que prestou informações acerca dela própria, da criança-index, e dos outros 

membros da família (by proxy). Nesta etapa, 19% das entrevistas foram realizadas 

por telefone em Porto Alegre. Em São Paulo, todas as entrevistas foram realizadas 

por telefone. 

 

 

4.1.3 Instrumentos de Avaliação 

 

 Versão de rastreamento da Escala Dimensional de Avaliação dos 

Sintomas obsessivo-compulsivos de Yale-Brown (DY-BOCS) (adaptada 

de: Rosário-Campos et al., 2006): Sete perguntas (três das quais, 

intensificadoras, ou seja, de aprofundamento) para quatro dimensões de 

SOC (Tabela 5). Este breve instrumento foi desenhado pelos idealizadores 
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da DY-BOCS para os propósitos específicos deste estudo, e foi adicionado 

ao instrumento a ser descrito no próximo item. A inclusão do DY-BOCS 

em sua forma completa (88 itens, divididos em seis dimensões, com 

avaliação de gravidade, incluindo-se tempo, incômodo e interferência de 

cada dimensão) tornaria inexequível o estudo, devido ao longo tempo de 

administração.  

 Rastreamento de História Familiar de Sintomas Psiquiátricos (FHS-

Family History Screening) (Milne et al., 2009): Entrevista 

internacionalmente validada, composta por 37 questões para rastreamento 

de sintomas e 20 questões intensificadoras (ou de aprofundamento). Esta 

escala, adicionada ao instrumento anterior, teve duração aproximada de 40 

a 60 minutos. Foi aplicada na primeira etapa (presencialmente, quando não 

possível, por telefone) acerca dos dados de todos os familiares, abordando 

sintomas psiquiátricos e variáveis de comprometimento escolar, social e 

busca por tratamentos prévios (ANEXO C). 

 

 

4.1.4 Desfechos e Fatores Associados de Interesse 

 

Os desfechos de interesse da primeira etapa são listados na tabela 4. Para tal, 

foram considerados os sintomas psiquiátricos aqueles que foram referidos como 

positivos no FHS (ANEXO C) na vigência de um intensificador também positivo. O 

item intensificador é um qualificador dos sintomas, ou seja, com a função de 

aumentar sua especificidade. A fim de incluir amostras maiores e evitar erro tipo II, 
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os sintomas rastreados pelo FHS foram agrupados de acordo com os seguintes 

transtornos: transtornos de humor, transtornos ansiosos, transtornos disruptivos, 

transtornos psicóticos, transtornos de linguagem e de aprendizagem.  

Os SOC (geral) e suas dimensões foram extraídos da versão de 7 itens de 

rastreamento adaptada da DY-BOCS (Tabela 5). As medidas de comprometimento 

foram consideradas a partir das questões do FHS sobre: tratamento psiquiátrico 

prévio, prejuízo do funcionamento global, recusa ou evasão escolar e comportamento 

delinquente. 

 

Tabela 5 - Questionário adaptado da versão de rastreamento da DY-BOCS. 

 

 

T11. Alguém da sua família já se sentiu incomodado (a) por uma necessidade das coisas 

estarem perfeitas ou exatas, OU já teve preocupações com simetria, em fazer coisas repetidas 

vezes até que os objetos estejam arrumados ou simétricos?  

T11A [Se sim para 11], Essa pessoa gastava muito tempo com “manias” de arrumar ou 

organizar?  

T12. Alguém na sua família já sentiu muito medo de estar doente? E quanto a ter medo de estar 

contaminado por bactérias ou sujeira?  

T12A. [Se SIM para 12], Essa pessoa precisou lavar ou limpar excessivamente, ou de uma 

maneira ritualizada, seu próprio corpo ou objetos? Já teve mania de limpeza?  

T13. Alguém da sua família já se sentiu incomodado (a) por preocupações ou medos de que 

algo muito ruim (Ex. mortes, acidentes) possa acontecer? E quanto a ter pensamentos 

impróprios de conteúdo sexual ou religioso?  

T13A. [Se SIM para 13], Essa pessoa precisou fazer alguma coisa repetidas vezes, tais como 

rezar, ou confessar, para afastar esses pensamentos de agressão, sexuais ou religiosos?  

T14. Alguém da sua família já chegou a guardar ou colecionar MUITAS coisas ou objetos?  
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4.1.5 Análise Estatística  

 

A prevalência de desfechos e dos dados sociodemográficos dessa etapa são 

apresentados em percentuais. Para verificar a relação de SOC e das suas dimensões 

entre as crianças-index e seus familiares biológicos de primeiro grau (pai, mãe e 

irmãos), fizemos cinco modelos de Equações de Estimação Generalizadas ou 

Generalized Estimating Equations (GEE) (Liang & Zeger, 1986). O método de GEE 

permite a introdução de indivíduos com grau de dependência entre si em um modelo 

linear generalizado (McCullagh & Nelder, 1989). Em nosso estudo, a dependência é 

encontrada nos diferentes pares de uma mesma família. Assim, o modelo de GEE é 

uma alternativa adequada para estudar a associação familiar e a herdabilidade de 

sintomas. Estabeleceram-se todos os possíveis pares (díades) de crianças-index 

versus familiares de primeiro grau, em cada família. As repetições do modelo foram 

compostas pelos pares: criança x pai, criança x mãe, criança x irmão 1, criança x 

irmão 2 (...) criança x irmão N. Os resultados apresentados pelo modelo GEE são: as 

estimativas de cada efeito, suas respectivas razões de chance (odds ratio: OR), os 

intervalos com 95% de confiança das OR e os testes de significância (valores de P). 

Testes post-hoc de Tukey (Hsu, 1996) foram utilizados para verificar as três relações 

possíveis dependendo do grau de parentesco dos pares (relação com pai, mãe ou 

irmãos), no sentido de corrigir o P valor para comparações múltiplas. Por fim, para 

estimar a matriz de correlação entre os pares de uma mesma família, utilizamos uma 

estrutura de correlação exchangeable, na qual assumimos uma mesma correlação 

entre todos os pares (díades) de uma mesma família. Essa estrutura de correlação faz 

parte do modelo GEE e torna a análise mais robusta, uma vez que considera todas as 
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relações criança-index versus familiares de primeiro grau, permitindo estimativas e 

interpretações acerca da influência de todos os familiares de primeiro grau na gênese 

de sintomas. Utilizaram-se os softwares SPSS: Statistical Package for Social 

Sciences versão 14.0. e R 3.0.2 (www.r-project.org) para armazenamento e análise de 

dados. Um estatístico (RCC) participou de todas as etapas deste projeto, do desenho 

do estudo à interpretação dos resultados.  

 

 

4.2 Detalhamento: Etapa II 

 

4.2.1 Participantes 

 

 N= 2.512 escolares entre 6 e 12 anos (subamostra das crianças-index). 

 Critérios de inclusão: as crianças nessa etapa foram selecionadas a fim de 

compor a linha de base de uma coorte, projeto inserido no INPD (“Projeto 

Prevenção”). Esta sub-amostra foi composta por dois grupos: grupo “em 

risco” e grupo “normal”. O grupo “em risco” foi formado a partir dos 

dados coletados pela FHS. Criou-se um índice de psicopatologia individual 

e familiar (“Family Loading Index”) que foi utilizado para classificar os 

indivíduos de acordo com a carga de psicopatologia reportada no FHS em 

cinco grandes áreas de interesse: transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade, transtornos de ansiedade TOC, transtornos de 

aprendizagem e sintomas psicóticos. Indivíduos com maiores cargas 

individuais e familiares de psicopatologia em uma ou mais das cinco áreas 
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supracitadas foram ranqueados como sendo sujeitos de interesse. A partir 

de sua alocação no ranking, foram chamadas 2.371 crianças para a 

formação do grupo “em risco”, dos quais 76% (n=1.554) completaram a 

avaliação. O grupo “normal” foi formado a partir do banco inicial de 

avaliações realizadas na fase de triagem e consistia incialmente de 1.500 

indivíduos aleatorizados. Aproximadamente 73% (n=958) dos indivíduos 

deste grupo completaram as avaliações. 

 Critérios de Exclusão: recusa ou não preenchimento das entrevistas ou do 

termo de consentimento, transferência para outra escola não participante 

do projeto e impossibilidade de estabelecer contato a partir dos dados 

fornecidos na fase de triagem. Os principais motivos para exclusão foram: 

recusa em participar do projeto (13,3%), transferência de escola (12,4%), e 

impossibilidade de se estabelecer contato (7,5%).  

 

 

4.2.2 Coleta de Dados  

 

Nesta fase, os procedimentos de treinamento duraram dois dias completos. Os 

entrevistadores leigos participaram das sessões de instrução ministradas pelos 

psiquiatras (supracitados) do INPD acerca da estrutura do projeto, das principais 

síndromes psiquiátricas e fatores de risco, da confidencialidade e das questões éticas 

de recolhimento de informação psiquiátrica. Houve ainda treino com técnicas de 

simulação e role-playing para eventuais situações difíceis ou constrangedoras. Cada 

entrevistador foi avaliado pela equipe de pesquisa por meio de observação e de 
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avaliação escrita por testes de múltipla escolha, sendo aceitos apenas aqueles que 

demonstraram nível satisfatório de desempenho. Os dados foram coletados através da 

mãe e/ou do pai biológico no domicílio das crianças-index (91,5% dos casos, a 

respondente foi a mãe biológica). No caso do pai e da mãe estarem presente na 

avaliação, priorizavam-se as respostas do cuidador que passava mais tempo com a 

criança.  

 

 

4.2.3 Instrumentos de Avaliação 

 

 Levantamento sobre o Desenvolvimento e Bem-Estar de Crianças e 

Adolescentes (DAWBA: Development and Well-Being Assessment) 

(Goodman et al., 2000). Instrumento desenhado para gerar diagnósticos 

psiquiátricos na infância e na adolescência baseado nos critérios da CID 10 

(WHO, 1992) e do DSM-IV (APA, 1994), traduzido e validado para 

português [detalhamento, vide http://www.dawba.info]. Além de fornecer 

diagnósticos psiquiátricos, o DAWBA inclui outras medidas que avaliam o 

funcionamento de crianças e de adolescentes, como o Questionário de 

Capacidades e Dificuldades (SDQ), que lista uma série de comportamentos 

positivos e adaptativos (ex: sociabilidade, solicitude, ponderação) e mal 

adaptativos (ex: isolamento, crises de birra, agitação), e fornece uma 

pontuação dimensional resultante da soma dos itens de capacidades e 

dificuldades. 



4 MÉTODO 34 

 

 The Child Behavior Checklist (CBCL) (Achenbach, 1991). Escala de 

simples aplicação composta por 138 itens, que avalia competências e 

problemas de comportamento em crianças e adolescentes. Dos itens do 

CBCL derivam-se dimensões de comportamentos que vem sendo 

amplamente estudadas na literatura como formas dimensionais alternativas 

e complementares ao modelo categorial do DSM. Neste estudo avaliamos 

as dimensões de ansiedade/ depressão, queixas somáticas, problemas de 

competência social, quebra de regras, agressividade, comportamentos 

internalizante (ex: comportamentos relacionados à ansiedade, depressão ou 

retração social) ou externalizantes (ex: comportamentos disruptivos, de 

confrontamento e extraversão). Itens da CBCL relacionados aos SOC: 

perguntas referentes a preocupações/ obsessões (CL9), a obsessões de 

agressão (CL 31), ao perfeccionismo, (CL 32), tiques (CL 46) compulsões 

(CL66), e ao colecionismo (CL83). 

 Questionário sobre fatores de risco: Utilizamos questões fechadas a 

serem respondidas pela criança e pela mãe acerca de fatores risco ante e 

perinatais (baixo peso ao nascimento, baixo APGAR, prematuridade, 

tabagismo ou etilismo materno durante a gestação), pós-natais, como 

traumatismo craniano ou doenças graves na infância, abuso físico, sexual, 

bullying, fatores de vulnerabilidade social (passagem por conselho tutelar e 

instituições sociais), comprometimento escolar (recusa ou evasão escolar, 

repetência ou expulsão), e busca por atendimentos em saúde mental 

(regime de internação ou ambulatorial). 
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 Classificação Socioeconômica: Critério Abipeme: desenvolvida pela 

Associação Brasileira de Anunciantes/Associação Brasileira dos Institutos 

de Mercados, amplamente utilizada em estudos geográficos e em pesquisa 

médica em nosso meio, compreende índices de natureza social e 

econômica que estratificam de maneira padronizada a população estudada 

em cinco classes: A, B, C, D e E (Jannuzzi & Baeninger, 1996). (Todos os 

instrumentos supracitados encontram-se na apostila da etapa 

domiciliar do INPD (ANEXO D). 

 

  

4.2.4 Desfechos e Fatores Associados de Interesse 

 

Os desfechos de interesse da Etapa II são descritos na tabela 4. Os diagnósticos 

psiquiátricos segundo a DSM-IV foram compostos pelo DAWBA, respeitando-se 

rigorosamente as diretrizes do instrumento (www.dawbanet.com). Os SOC foram 

definidos como a presença de qualquer item obsessão e/ou compulsão pela seção “F” 

do DAWBA que incluem a presença de rituais nas últimas quatro semanas (item F2) 

ou presença de obsessões-preocupações (itens F3, F4). A análise preliminar do banco 

de dados evidenciou baixo número absoluto de diagnósticos de TOC na amostra de 

crianças (N=7/ 0,02%) pelo modelo de correção do dawbanet. Esse baixo N reduziria 

consideravelmente o poder estatístico do estudo e, como há grande discussão na 

literatura acerca do rigor do critério diagnóstico de TOC para crianças e adolescentes 

(Rosário-Campos et al., 2008; AACAP, 2012; Alvarenga et al., 2012), bem como 

risco de subdiagnóstico de TOC (AACAP, 2012), os idealizadores deste estudo 

http://www.dawbanet.com/
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(ECM, MCR) criaram um critério diagnóstico para TOC adaptando-se os critérios da 

seção F da DAWBA aos critérios propostos pelo DSM-IV. Incluiu-se, assim, a 

presença de qualquer obsessão ou compulsão aliada às medidas de consumo de 

tempo (mais de uma hora ao dia) (item F11), interferência (F12), sofrimento e 

aborrecimento causado pelos sintomas (F10; F13), porém excluindo-se a necessidade 

de preenchimento dos seguintes critérios: os “sintomas são excessivos ou irracionais” 

(por não se aplicar ás crianças) (F8), “resistência aos sintomas” (F9), bem como a 

necessidade do preenchimento do intensificador de sintomas (“muito”, 

“extremamente”) do DAWBA nos itens F10, F12 e F13. Desse modo, se houve 

algum grau de incômodo, sofrimento ou de interferência para a criança devido aos 

SOC, ou se os SOC ocuparam mais de uma hora por dia, o caso foi considerado 

como TOC.  

A adaptação do critério para TOC foi uma decisão inusitada, porém vital para 

viabilizar o estudo. Em seu favor, a taxa de TOC encontrada após o novo critério foi 

de 3,07%, o que se aproximou de cifras já relatadas na literatura (Zohar et al., 1992) 

e de um estudo recente em nosso meio (Vivan et al., 2013). Citamos a definição da 

DSM-IV (APA, 1994) para auxiliar a compreensão do critério proposto: “Critério A. 

Presença de obsessões e ou compulsões (...). Critério B. Em algum momento durante 

o curso da doença a pessoa reconheceu que suas obsessões ou compulsões são 

excessivas e não razoáveis (isto não se aplica a crianças); Critério C. As obsessões 

ou compulsões são excessivas, consomem muito tempo (mais de uma hora por dia), 

ou interferem significativamente nas rotinas normais da pessoa, no seu 

funcionamento ocupacional (ou acadêmico) nas atividades sociais ou 

relacionamentos habituais; Critério D. Se no eixo I houver outro transtorno as 
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obsessões ou compulsões não devem ser restritas a ele; Critério E. O transtorno não 

pode ser devido ao efeito direto de uma substância (...)” (APA, 1994). 

 

4.2.5 Análise Estatística 

 

O objetivo principal da Etapa II é a comparação fenotípica entre os três grupos: 

TOC, SOC e controle. Como TOC é relativamente infrequente, houve uma grande 

diferença entre os tamanhos amostrais dos grupos. Tal diferença pode gerar 

problemas quando utilizamos testes estatísticos convencionais, uma vez que a 

variância dentro do grupo controle (N grande) é muito menor quando comparada à 

do grupo TOC (N pequeno). Dessa forma, optou-se por utilizar modelos estatísticos 

que minimizam esse problema, como mostraremos a seguir. 

Para testar as variáveis dicotômicas estabelecemos intervalos Bayesianos de 

95% de credibilidade para proporção (Bolstad, 2007), com distribuições a priori não 

informativas, ou seja, consideramos a priori que a probabilidade de determinado 

fator ocorrer é um valor qualquer no intervalo [0,1], ou seja, segue uma distribuição 

uniforme (0,1) (De Groot, 1989). Neste teste consideramos que a probabilidade de 

determinado fator (Ex: comorbidade psiquiátrica, fatores de risco) ocorrer dentro de 

cada grupo possui uma função de densidade com probabilidade específica, que pode 

ser descrita por uma distribuição logística normal (distribuição a posteriori) 

(Aitchison & Shen, 1980). A partir da distribuição a posteriori é possível calcular os 

intervalos com 95% de credibilidade. Assim, o teste verifica se os intervalos de 

credibilidade entre os três grupos se cruzam (grupos estatisticamente semelhantes), 

ou não (grupos estatisticamente diferentes) (Figura 1). Quando os grupos foram 
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estatisticamente semelhantes, utilizamos letras iguais nas legendas das tabelas (ex: A 

= A; B = B). Quando os grupos foram estatisticamente diferentes, utilizamos letras 

distintas (ex: A < B < C). Escalas ordinais foram testadas de maneira semelhante às 

variáveis dicotômicas, entretanto, para estas, utilizamos intervalos com 95% de 

confiança de Tukey não-paramétrico (Yandell, 1997). Por fim, para verificar se 

existe alguma associação entre os grupos em relação à distribuição socioeconômica 

(escala ABIPEME) realizamos um teste exato de Fisher bicaudal (Agresti, 1990).   

 

  

 

 
Figura 1. A figura composta por cinco gráficos representando as cinco situações estatisticamente 

possíveis, entre os três grupos estudados, em relação a um determinado parâmetro clínico. 

Primeira: Controle = SOC = TOC; Segunda: Controle = SOC < TOC; Terceira: Controle < SOC 

= TOC; Quarta: Controle = SOC e SOC = TOC e Controle < TOC; e Quinta: Controle < SOC < 

TOC.  
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4.3 Considerações Éticas 

 

O presente estudo foi aprovado pela CAPPESQ (Protocolo 1132/08) e CONEP 

(Protocolo 0433/10). O consentimento informado foi obtido junto aos pais com 

assentimento das crianças e adolescentes. As crianças que receberam diagnóstico de 

TOC serão encaminhadas para avaliação clínica em projetos adjacentes do INPD 

(www.inpd.org), que incluem diversas modalidades de tratamento de primeira linha 

para TOC (Alvarenga et al., submetido C).  
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1 Resultados da Etapa I 

 

A amostra da primeira etapa foi dividida em: escolares de 6 a 12 anos 

(crianças-index), irmãos de 13 a 18 anos (irmãos biológicos de primeiro grau ou 

meio-irmãos), pais e mães biológicos (Tabela 6). Como mencionamos em métodos, o 

critério de inclusão das famílias no estudo foi a presença de, pelo menos, um filho 

com idade entre 6 e 12 anos (criança-index), regularmente matriculado nas escolas 

públicas selecionadas pelo INPD. As entrevistas foram realizadas com os pais 

biológicos da criança, e em 87,6% dos casos a respondente foi a mãe. Como a 

unidade amostral desta Etapa I do estudo é a família (n=8.012 famílias), é possível 

que exista mais de uma criança-index por família (irmãos ou meio-irmãos); se as 

crianças-index de uma mesma família forem meio-irmãos entre si, pode haver mais 

de um pai biológico por família.  

O questionário FHS não inclui uma pergunta sobre a idade dos pais, mas sim 

sobre o respondente, portanto, as informações sobre as idades dos pais e mães são 

referentes apenas aos respondentes (87,6% mães e 12,4% pais). Os pais e mães cujos 

nomes não constavam no banco de dados foram excluídos, juntamente com os irmãos 

cujas idades ou graus de parentesco não constavam no banco de dados do FHS.  
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5.1.1 Prevalência de SOC e de suas Dimensões Psicopatológicas 

 

A população total estudada constou de 29.459 sujeitos. A amostra encontrou-se 

balanceada em sexo, a média de idade foi de 19,95 anos (Tabela 6). A prevalência de 

SOC na população total foi 19,44 %. Verificou-se uma frequência semelhante de 

SOC entre crianças-index, seus irmãos e pais, sendo que as mães apresentaram taxa 

mais elevada (Tabela 6). Em relação às quatro dimensões de SOC, a dimensão de 

colecionismo foi a mais prevalente na população geral, em crianças e adolescentes 

(crianças-index e seus irmãos) e nos pais biológicos. Nas mães biológicas, as 

dimensões agressão/ sexual/ religiosidade e de arranjo/ simetria foram as mais 

frequentes (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Análise descritiva das variáveis sociodemográficas e da prevalência de sintomas 

obsessivo-compulsivos e suas dimensões em escolares de 6 a 12 anos e seus familiares (em 

percentuais). 

 

Crianças-

index de 6 

a 12 anos 

(n=9.937) 

Irmãos 

Biológicos 

de 13 a 18 

anos 

(n=3.305) 

Pais 

(n=8.198) 

Mães 

(n=8.019) 

Geral 

(n=29.459) 

Sexo (masculino) 52.41 50.35 100 0 51.16 

Idade, média (DP) 8.87 (1.9) 15.20 (1.66) 38.73 (8.38) 35.19 (7.09) 
19.95 

(13.27) 

SOC (geral) 14.68 16.55 12.1 34.04 19.44 

Arranjo/ simetria 2.18 2.60 3 15.51 6.08 

Contaminação/lavagem 3.78 4.30 2.76 11.09 5.54 

Agressão/ sexual e 

religiosidade 
2.43 3.18 2.73 15.29 6.10 

Colecionismo 9.27 9.68 5.83 9.36 8.11 

Legenda: DP: desvio padrão; SOC: sintomas obsessivo-compulsivos; 
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5.1.2 Agregação Familiar 

 

As Tabelas 7 e 8 são compostas pelas estimativas do modelo GEE com suas 

respectivas razões de chance (OR), intervalos com 95% de confiança e P valores. 

Para uso do modelo de convergência exchangeable, na qual assumimos uma mesma 

correlação para todos os pares de uma mesma família, as correlações estimadas 

variaram de 0,58 a 0,77. No modelo para os SOC em geral, a correlação estimada 

encontrada foi de 0,72; para a dimensão de arranjo/ simetria de 0,58; para 

colecionismo de 0.63, para agressão/ sexual/ religiosidade de 0,77. Para o modelo da 

dimensão de contaminação/ lavagem fixou-se uma correlação de 0,70 com base nas 

correlações anteriores, a fim de atingirmos a convergência do modelo.  

Verificou-se que a presença de SOC no familiar de primeiro grau influenciou 

significativamente a presença de SOC na criança-index (criança de 6 a 12 anos). 

Assim, o modelo reportou uma associação positiva e estatisticamente significante de 

agregação familiar de SOC (Tabela 7). Além disso, essa associação ocorreu em todas 

as quatro dimensões estudadas entre si (Tabela 8). A dimensão de contaminação/ 

lavagem apresentou-se como a mais familiar (Tabela 8).  

A partir dos testes post-hoc de Tukey, comparamos a força de associação das 

três relações diádicas possíveis no modelo GEE (pai x criança-index, mãe x criança-

index e irmãos x criança-index). Via de regra, as díades compostas por pai x criança-

index e irmãos x crianças-index influenciam mais o modelo do que a díade mãe x 

criança-index (Tabelas 7 e 8). Apenas nas dimensões agressão/ sexual/ religiosidade 

e colecionismo não houve diferença estatística entre as díades irmãos x criança-index 

e mães x criança-index. A relação diádica pai x criança-index foi sempre mais forte 
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do que a relação mãe x criança-index. Ou seja, a presença de SOC e dimensões 

específicas de SOC nos pais e nos irmãos influencia mais a presença dos respectivos 

sintomas, ou dimensões, nas crianças-index (quando comparadas às mães). 

A presença da dimensão de arranjo/ simetria na criança-index também se 

associou positivamente com a dimensão agressão/ sexual/ religiosidade em seus 

familiares de primeiro-grau. A dimensão de contaminação/ lavagem na criança-index 

correlacionou-se com a dimensão de arranjo/ simetria em seus familiares de primeiro 

grau. A presença da dimensão colecionismo na criança-index associou-se às 

dimensões de arranjo/ simetria e contaminação/ lavagem em seus familiares de 

primeiro-grau. As demais relações entre as dimensões foram testadas e não 

resultaram significativas. Foram, assim, suprimidas da Tabela 8. 

Os SOC (geral) e colecionismo se associaram ao sexo masculino nas crianças. 

A presença de SOC em geral, bem como todas as quatro dimensões estudadas se 

associaram ao aumento da idade (Tabelas 7, 8). 

Tabela 7 - Agregação familiar dos sintomas obsessivo-compulsivos em geral e sua relação 

com sexo e idade. 

 
GEE 

Estimativa 

Erro 

Padrão 
OR 

IC 95% 

(inferior) 
IC 95% 

(superior) 
P valor 

Tukey  

P valor 

Sexo (Masculino) 0.263 0.078 1.301 1.117 1.516 0.001 - 

Idade 0.142 0.018 1.153 1.113 1.193 <0.001 - 

SOC em familiar 0.147 0.016 1.158 1.122 1.195 <0.001 - 

Mãe (<) pai* 0.038 0.004 1.039 1.030 1.048 <0.001 <0.001 

Mãe (<) irmãos* 0.033 0.014 1.033 1.006 1.061 0.015 0.040 

Pai (=) irmãos* -0.005 0.013 0.995 0.969 1.021 0.689 0.915 

Legenda: OR: razão de chances, IC: intervalo de confiança, SOC: sintomas obsessivo-

compulsivos; *Gradiente de correlação entre as três possíveis díades (pai x criança-index; mãe x 

criança-index e irmão x criança-index) no modelo de herdabilidade. O símbolo entre parênteses 

indica se determinado familiar de primeiro grau (pai, mãe ou irmãos) influencia mais (>), menos 

(<) ou de maneira semelhante (=) o outro familiar de primeiro grau para ocorrência de sintomas 

na criança-index. 
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Tabela 8 - Agregação familiar das dimensões dos sintomas obsessivo-compulsivos e sua 

relação com sexo e idade. 

 
GEE 

Estimativa 

Erro 

Padrão 
OR 

IC 95% 

(inferior) 
IC 95% 

(superior) 
P valor 

Tukey 

P valor 

Dimensão Arranjo / Simetria 

Sexo (masculino) 0.007 0.230 1.007 0.641 1.581 0.976  

Idade 0.199 0.057 1.221 1.092 1.365 0.001  

Arranjo e simetria em 

familiar 
0.175 0.084 1.192 1.011 1.404 0.036  

Agressão sexual e 

religiosa em familiar 
0.199 0.07 1.220 1.063 1.399 0.005  

Mãe (<)  pai* 0.071 0.017 1.083 1.048 1.120 <0.001 <0.001 

Mãe (<) irmãos* 0.138 0.044 1.148 1.053 1.252 0.002 0.005 

Pai (=) irmãos* 0.058 0.031 1.060 0.980 1.146 0.145 0.311 

Dimensão Colecionismo 

Sexo (masculino) 0.360 0.089 1.433 1.204 1.705 <0.001  

Idade 0.163 0.021 1.177 1.130 1.226 <0.001  

Simetria em familiar 0.060 0.027 1.062 1.007 1.119 0.027  

Colecionismo em 

familiar 
0.118 0.039 1.125 1.042 1.215 0.002  

Contaminação e 

lavagem em familiar 
0.125 0.033 1.133 1.061 1.209 <0.001  

Mãe (<) pai 0.032 0.006 1.033 1.021 1.044 <0.001 <0.001 

Mãe (=) irmãos -0.019 0.017 0.981 0.948 1.015 0.268 0.510 

Pai (>) irmãos -0.052 0.017 0.950 0.918 0.982 0.002 0.007 

Dimensão Agressão/ Sexual e Religiosidade 

Sexo (masculino) 0.0810 0.171 1.084 0.775 1.516 0.638  

Idade 0.159 0.042 1.173 1.081 1.273 <0.001  

Agressão, sexual e 

religiosa em familiar 
0.218 0.067 1.244 1.091 1.418 0.001  

Mãe (<) pai 0.054 0.011 1.056 1.032 1.079 <0.001 <0.001 

Mãe (=) irmãos 0.060 0.031 1.062 1.001 1.128 0.048 0.117 

Pai (=) irmãos 0.006 0.030 1.006 0.950 1.067 0.831 0.975 

Contaminação / Lavagem 

Sexo (masculino) 0.099 0.133 1.104 0.851 1.432 0.455  

Idade 0.087 0.035 1.091 1.018 1.169 0.014  

Arranjo e simetria em 

familiar 
0.107 0.043 1.113 1.022 1.213 0.014  

Contaminação e 

lavagem em familiar 
0.361 0.078 1.435 1.233 1.671 <0.001  

Mãe (<) pai 0.078 0.011 1.081 1.058 1.105 <0.001 <0.001 

Mãe (<) irmãos 0.101 0.026 1.106 1.052 1.163 <0.001 <0.001 

Pai (>) irmãos 0.023 0.023 1.023 0.978 1.071 0.324 0.585 

Legenda: OR: razão de chances, IC: intervalo de confiança, SOC: sintomas obsessivo-compulsivos; 

*Gradiente de correlação entre as três possíveis díades (pai x criança-index; mãe x criança-index e 

irmão x criança-index) no modelo de herdabilidade. O símbolo entre parênteses indica se determinado 

familiar de primeiro grau (pai, mãe ou irmãos) influencia mais (>), menos (<) ou semelhante (=) o 

outro familiar de primeiro grau à ocorrência de sintomas na criança-index. 
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5.1.3 Comparação entre crianças com e sem SOC 

 

A Tabela 9 apresenta dados sociodemogáficos, sintomas psiquiátricos e fatores 

associados em todas as 9.937 crianças-index, comparando-se os grupos com SOC e 

sem SOC. O grupo com SOC apresenta idade mais avançada, e maior proporção de 

sexo masculino. Os sintomas psiquiátricos de todos os transtornos estudados, bem 

como os fatores associados (tratamentos prévios, fatores de comprometimento 

escolar ou social), foram significativamente maiores no grupo com SOC (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Sintomas psiquiátricos e fatores associados em crianças-index com e sem 

sintomas obsessivo-compulsivos. 

 

 

Crianças-

index Total 

(n=9.937) 

Com SOC 

(n=1.459) 

Sem SOC 

(n=8.478) 
P-valor 

Sexo Masculino 50.75% 52.22% 50.9% .001 

Idade (DP) 8.87 (1.9) 9.2 (1.81) 8.82 (1.9) .001 

Sintomas de T. Humor 19.16% 36.12% 16.24% .001 

Sintomas de T. Ansiosos 45.84% 68.95% 41.86% .001 

Sintomas de T. Psicóticos 4.94% 12.47% 3.64% .001 

Sintomas de T. Disruptivos 30.59% 45.1% 28.10% .001 

Sintomas de T. Aprendizagem 

e Linguagem 
29.54% 41.6% 27.46% .001 

Tratamentos prévios* 13.63% 22.76% 12.05% .001 

Fatores associados ** 6.61% 13.57% 5.41% .001 

Legenda: *tratamento psiquiátrico ambulatorial ou internação anterior: **: prejuízo funcional, 

recusa ou evasão escolar, comportamento delinquente. P valor. Qui-quadrado; SOC: sintomas 

obsessivos-compulsivos: (T): transtornos. Note-se que o FHS não possibilita fazermos 

diagnósticos, mas sim listarmos sintomas dos transtornos. 
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5.2 Resultados da Etapa II 

 

5.2.1 Perfil Sociodemográfico 

 

A amostra da Etapa II compreendeu 2.512 crianças, divididas em grupos 

TOC, SOC e controles. Os dados sociodemográficos incluindo sexo, idade e 

classificação socioeconômica da amostra e dos três grupos estudados estão 

apresentados na Tabela 10. Não houve diferenças estatisticamente significantes 

acerca da distribuição de sexo, idade e da classificação socioeconômica entre os 

grupos. 

 

Tabela 10 - Características sociodemográficas na amostra e nos grupos TOC, SOC e 

controles. 

 

 Controles SOC TOC Total 

N (%) 1.947 (77.50) 488 (19.43) 77 (3.07) 2.512 (100) 

Sexo Feminino (%) 44.07 A 46.72 A 44.16 A 44,59 

Idade média (DP) 8.87 (1.85) A 8.79 (1.83) A 9.1 (1.82) A 8.86 (1.84) 

Classe A (%) 0.41 0.61 0 0.44 

Classe B (%) 30.3 23.98 25.97 28.94 

Classe C (%) 63.74 68.24 64.94 64.65A 

Classe D (%) 5.03 6.76 9.09 5.49 

Classe E (%) 0.51 0.41 0 0.48 

Legenda: DP: desvio padrão; SOC sintomas obsessivo-compulsivos; TOC: transtorno obsessivo-

compulsivo. A classificação socioeconômica utilizada foi ABIPEME. Não houve diferenças 

estatisticamente significantes acerca da distribuição sexo, idade e classificação socioeconômica 

entre os grupos. 
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5.2.2 Características fenotípicas dos SOC 

 

As características fenotípicas dos SOC pelos itens do DAWBA, bem como a 

correlação com os itens da dimensão de SOC do CBCL, estão apresentados na 

Tabela 11. O grupo TOC apresentou mais frequentemente obsessões ou compulsões 

em geral (pelo DAWBA e pelo CBCL), obsessões de contaminação (DAWBA e 

CBCL), compulsões de lavagem (DAWBA e CBCL), compulsões de repetição e de 

“tocar” (DAWBA), e colecionismo (CBCL).  Os grupos TOC e SOC foram 

estatisticamente semelhantes acerca de obsessões de agressão e de simetria 

(DAWBA e CBCL), compulsões de verificação (CBCL) e contagem (DAWBA). Se 

considerarmos qualquer (“pelo menos um”) item da dimensão de SOC da CBCL, 

estes foram frequentes em aproximadamente 69% das crianças com TOC, em 59% 

com SOC e em 36% dos controles (Tabela 11). 
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Tabela 11 - Características fenotípicas dos grupos TOC, SOC e controles. 

 

Características  Controles 

N=1.947 

SOC 

N=488 

TOC 

N=77  (%) 

Obsessões DAWBA 0 A 82.17 B 94.80 C 

- contaminação  0 A 9.63 B 25.97 C 

- agressão 0 A 26.43 B 29.87 B 

Compulsões DAWBA 0 A 34.02 B 50.65 C 

- lavagem 0 A 30.74 B 48.05 C 

- verificação 0 A 15.79 B 23.38 B 

- repetição 0 A 29.92 B 64.93 C 

- tocar 0 A 11.68 B 24.67 C 

- arranjo e simetria 0 A 28.07 B 41.56 B 

- contagem 0 A 5.74 B 5.19 B 

CBCL 09: obsessões 16.59 A 36.88 B 62.34 C 

CBCL 31: obsessões de agressão 14.33 A 22.13 B 31.17 B 

CBCL 32: perfeccionismo 19.52 A 36.68 B 50.65 B 

CBCL 66: compulsões 5.39 A 20.08 B 63.64 C 

CBCL 83: colecionismo 18.49 A 25.82 B 42.86 C 

CBCL 46: tiques 9.04 A 22.75 B 49.35 C 

CBCL SOC (agrupados) 36.11 A 58.61 B 68.83 C 

Legenda: CBCL: Child Behavior Checklist; DAWBA: Development and Well-Being 

Assessment: FHS: Family History Screening; SOC sintomas obsessivo-compulsivos; TOC: 

transtorno obsessivo-compulsivo. Os dados são apresentados em porcentagens. As letras A, B, C 

correspondem à diferença de significância estatística. Quando iguais denotam que os grupos são 

semelhantes em relação ao teste estatístico utilizado.  
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5.2.3 Comorbidades e Padrões de Comportamento 

 

Em relação às comorbidades pelo DAWBA, o grupo TOC apresentou 

prevalência significativamente maior do que os grupos SOC e controles em relação 

aos seguintes transtornos: transtorno depressivo maior, transtornos de humor 

(agrupados), transtorno de ansiedade de separação, transtorno de ansiedade 

generalizada, transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade (TDAH) e 

transtornos disruptivos (agrupados) e “pelo menos uma” comorbidade. Os grupos 

TOC e SOC foram semelhantes acerca da frequência das seguintes comorbidades: 

fobia social, transtornos ansiosos (agrupados), transtorno de oposição e desafio, 

transtorno de tiques e transtornos alimentares, com prevalência superior em relação 

aos controles.  

Transtorno de estresse pós-traumático, fobia específica, agorafobia ou 

transtorno de pânico, transtorno bipolar e transtornos do desenvolvimento foram 

pouco prevalentes na amostra e não houve diferença acerca da sua prevalência entre 

os grupos TOC, SOC e controles (Tabela 12). 

 



5 RESULTADOS 51 

 

Tabela 12 - Prevalência de comorbidades psiquiátricas pelo DAWBA (em percentuais) nos 

grupos TOC, SOC e controles. 

 

Comorbidades 

Controles SOC TOC  

(Transtorno DAWBA) (%) 

Ao menos uma comorbidade 22.03 A 35.04 B 67.53 C 

Ansiedade de separação 1.85 A 5.12 B 14.28 C 

Fobia específica 3.34 A 4.51 A 2.60 A 

Fobia Social 0.62 A 2.46 B 2.60 B 

Agorafobia ou transtorno de pânico 0.05 A 0.41 A 1.3 A 

Estresse pós-traumático 0.77 A 1.23 A 2.60 A 

Ansiedade generalizada 0.77 A  4.51 B 12.99 C 

Qualquer transtorno Ansioso 6.68 A 16.19 B 25.97 B 

Depressão maior 1.90 A 4.30 B 19.48 C 

Transtorno bipolar  0.10 A 0.41 A 1.30 A 

Qualquer transtorno de humor 1.95 A 4.71 B 19.48 C 

TDAH 10.22 A 10.04 A 33.76 B 

Oposição e desafio 4.78 A 5.74 A B 12.99 B 

Conduta 1.44 A 1.64 A B 5.19 B 

Qualquer transtorno disruptivo 13.25 A 14.14 A 40.26 B 

Global desenvolvimento 0.51 A 0.82 A 1.30 A 

De tiques 0.36 A 1.84 B 3.90 B 

Alimentares 0.31 A 0.41 A B 2.60 B 

Legenda: DAWBA: Development and Well-Being Assessment: SOC sintomas obsessivo-

compulsivos; TOC: transtorno obsessivo-compulsivo. TDAH: transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade; Os dados são apresentados em porcentagens. As letras A, B, C correspondem à 

diferença de significância estatística. Quando iguais denotam que os grupos são semelhantes em 

relação ao teste estatístico utilizado. 
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Em relação à pontuação total na escala CBCL e nas suas dimensões de 

ansiedade/ depressão, queixas somáticas, problemas de competência social, quebra 

de regras, agressividade, comportamentos internalizantes e externalizantes, bem 

como no Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ), o grupo SOC 

apresentou pontuação intermediária entre os grupos TOC (maior comprometimento 

clínico) e controles (menor comprometimento clínico). A diferença entre os três 

grupos estudados foi estatisticamente significante (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Problemas específicos de comportamentos nos grupos TOC, SOC e controles. 

 
Comportamentos Específicos, 

Média da pontuação (DP) 

Controles  

(n=1947) 

SOC  

(n=488) 

TOC  

(n=77) 

CBCL pontuação total* 26.75(25.58) A 39.11(27.94) B 64.81(37.23) C 

Ansiedade/Depressão* 3.49(3.7) A 5.68(4.41) B 9.23(5.77) C 

Queixas somáticas* 2.21(2.82) A 3.43(3.6) B 5.82(5.19) C 

Problemas de competência social* 2.41(2.96) A 3.7(3.35) B 6.09(4.5) C 

Quebra de regras* 1.86(2.72) A 2.5(2.97) B 4.05(4.45) C 

Agressividade* 5.79(6.42) A 8.19(6.88) B 12.06(8.58) C 

Comportamento Internalizante* 7.42(7.73) A 11.74(9.22) B 20.29(12.77) C 

Comportamento Externalizante* 7.65(8.69) A 10.69(9.28) B 16.12(12.36) C 

SDQ (sintomas) 13.98(7.76) A 17.78(7.24) B 22.05(7.48) C 

SDQ (impacto) 0.8(1.47) A 1.2(1.65) B 2.3(2.26) C 

Legenda: DP: desvio padrão; *CBCL: Child Behavior Checklist e suas dimensões; SDQ: 

Questionário de Capacidades e Dificuldades; SOC sintomas obsessivo-compulsivos; TOC: 

transtorno obsessivo-compulsivo. As letras A, B, C correspondem à diferença de significância 

estatística entre os grupos. 
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5.2.4 Fatores associados 

 

Fatores de risco perinatais (agrupados), traumatismo crânio-encefálico, abuso 

físico ou sexual foram parâmetros significativamente mais frequentes no grupo TOC 

em relação aos grupos SOC e controles. Em relação à história de doenças graves na 

infância, os grupos TOC e SOC foram semelhantes, entretanto não houve diferença 

estatística em relação aos grupos TOC e controle. O grupo TOC apresentou-se 

similar ao grupo SOC acerca da presença de fatores de vulnerabilidade social, 

problemas escolares (repetência, expulsão ou abandono), bullying, e uso de serviços 

em saúde mental. Entretanto, para essas variáveis, não houve diferenças entre SOC e 

controles, mas sim entre TOC e controles. Os grupos TOC e SOC foram semelhantes 

acerca da presença de comprometimento funcional e comportamento delinquente, 

com frequências significativamente superiores aos controles (Tabela 14). 

Tabela 14 – Fatores clínicos associados aos grupos TOC, SOC e controles. 

Fatores de Comprometimento Controles SOC TOC 

Fatores de risco perinatais* 36.64 A 37.7 A 54.55 B 

Doenças graves na infância** 2.47 A 6.15 B 5.19 A B 

Traumatismo crânio-encefálico 25.53 A 28.69 A 46.75 B 

Abuso físico ou sexual 14.54 A 16.8 A 40.26 B 

Vulnerabilidade social*** 4.67 A 6.56 A B 11.69 B 

Delinquência (roubo ou vandalismo)                                      4.78 A 8.20 B 7.80 B 

Bullying 10.84 A 14.14 AB 22.08 B 

Comprometimento funcional  9.14 A 14.34 B 25.97 B 

Repetência ou abandono escolar 19.88 A 22.75 A B 33.77 B 

Uso de serviço de saúde mental 4.78 A 4.92 A B 11.69 B 

Legenda: Apgar inferior a 7 no quinto minuto, prematuridade, baixo peso ao nascimento, fumo 

ou álcool “quase todos os dias” durante a gestação, traumas de parto; **doenças que causaram 

internação, como pneumonia  ou meningite; ***passagem por conselho tutelar, Vara da Infância 

e Adolescência ou Fundação Casa. As letras A, B, C correspondem à diferença de significância 

estatística, quando iguais denotam que os grupos são semelhantes em relação ao teste estatístico 

utilizado. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Este estudo contribui de maneira significativa na determinação da prevalência 

de SOC e das suas dimensões psicopatológicas, bem como da compreensão de suas 

características clínicas, uma vez que se fundamenta na maior amostra pediátrica (6-

12 anos) não-clínica já descrita na literatura. Ademais, foi concebido a partir de um 

desenho que inclui uma bateria robusta de instrumentos validados internacionalmente 

(FHS, DAWBA, CBCL, SDQ), além de um instrumento que investiga dimensões 

psicopatológicas (versão de rastreamento da DY-BOCS) em crianças e em seus 

familiares biológicos, elaborado por pesquisadores com expertise na área de 

psicometria e TOC na infância e adolescência. Os principais achados 

epidemiológicos e clínicos deste estudo, e serão discutidos a seguir.  

 

 

6.1 Discussão da Etapa I 

 

A primeira etapa do estudo visou a estimar a prevalência de SOC e das 

dimensões de SOC em uma ampla amostra não-clínica composta por crianças 

brasileiras que frequentam escola pública e seus familiares biológicos. A amostra 

pediátrica deste estudo é bastante superior a estudos semelhantes, tanto brasileiros 

(Fleitlich-Bilyk & Goodman, 2004: Vivans et al., 2013) quanto internacionais 

(Heyman et al., 2001; Canals et al., 2012). 
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A prevalência de SOC na amostra total (n=29.459; idade média 19,55 anos; 

DP: 12,7 anos) foi de 19,44%, semelhante ao descrito em estudos anteriores 

referentes a adolescentes e adultos jovens (Valleni Basile et al., 1994; Apter et al., 

1996; Fullana et al, 2009; Mahfouz et al., 2009; Shams et al., 2011). A presença de 

SOC esteve significativamente relacionada ao sexo masculino em crianças, o que 

condiz com estudos anteriores (Flament et al., 1988; Mahfous et al., 2009), mas 

contrasta com outros (Fullana et al., 2009; Cannals et al., 2012) que relatam a mesma 

frequência entre meninos e meninas. A distribuição de SOC neste estudo assemelha-

se à distribuição de TOC na população geral, que tem uma incidência mais elevada 

na fase pré-puerperal, no sexo masculino e taxas mais elevadas no sexo feminino, em 

adultos (Karno & Golding, 1990; Flament et al., 1990; Ruscio et al., 2010). Além 

disso, a alta prevalência de sintomas de colecionismo encontrada, significativamente 

relacionada ao sexo masculino, pode ter influenciado a distribuição de SOC entre 

gêneros em nosso estudo. Como esperávamos, a prevalência dos SOC e das quatro 

dimensões estudadas aumentou progressivamente de acordo com o aumento da 

idade, ratificando dados da literatura (Valleni-Basile et al., 1996; Essau et al., 2000; 

Heyman et al., 2001; Fullana et al., 2010), o que de certa forma reproduz o aumento 

da incidência do TOC no final da adolescência e no início da vida adulta (Karno & 

Golding, 1990; Flament et al., 1990). 

Neste estudo, a dimensão colecionismo foi a mais prevalente entre crianças e 

adolescentes. Em estudos anteriores que avaliam SOC na população pediátrica, os 

sintomas de agressão e de verificação (que integram a dimensão agressão/ sexual/ 

religiosidade) foram os mais frequentes (Valleni-Basile et al., 1994, 1996: Fullana et 

al., 2010). Os sintomas de colecionismo foram bastante frequentes em alguns estudos 
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(Valleni Basile et al., 1994) e não foram investigados em outros (Fullana et al., 2009; 

2010), o que constitui uma limitação nesses estudos. Os sintomas de colecionismo, 

aqui encontrados, podem representar SOC fugazes do desenvolvimento normal 

(Evans et al., 1999), uma vez que o presente estudo inclui pacientes mais jovens que 

nos anteriores. Além disso, sintomas de colecionismo podem estar presentes em 

diversos transtornos mentais, e não há consenso entre os autores se a dimensão de 

colecionismo pertence ao TOC (Mataix-Cols et al., 2010; Torres et al., 2012). Tanto 

que no DSM V, foi criada uma nova categoria diagnóstica, denominada de 

“Transtorno de Colecionismo”, que foi incluída no grupo de transtornos relacionados 

ao TOC (APA, 2013).  

Em relação aos pais, houve maior frequência de SOC nas mães biológicas 

comparadas aos pais, principalmente pela alta frequência das dimensões de arranjo/ 

simetria e de agressão /sexual/ religiosidade. A alta frequência das dimensões de 

arranjo/ simetria é compatível com estudos em pacientes com TOC em nosso meio 

(De Mathis, 2012), que apontam essa dimensão como a mais prevalente. Além disso, 

a dimensão agressão/ sexual/ religiosidade, em nosso meio, também se associa ao 

sexo feminino, em adultos (Torresan et al., 2013). 

A variabilidade de SOC entre gêneros (pais x mães) é um dado que merece 

atenção. Provavelmente, representa imprecisão de informação, uma vez que não há 

relatos de tal desbalanceamento entre gêneros na população adulta. Já que as mães 

são informantes em 87,6% dos casos (informantes by proxy), é provável que elas 

tenham intensificado as respostas positivas a seu respeito (talvez  no sentido de 

serem encaminhadas a atendimento especializado) e minimizando os SOC de outros 

membros da família por não reconhecerem tais sintomas (uma vez que muitos SOC 
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são “secretos”, ou seja, fenômenos da natureza privada dos sujeitos) (Rosário-

Campos et al., 2008; Alvarenga et al., 2012). Além disso, cabe lembrar que muitas 

entrevistas nessa primeira etapa do estudo foram realizadas por telefone, o que pode 

constituir outro viés de informação. 

Chama, ainda, a atenção a prevalência, algo elevada, das dimensões de arranjo/ 

simetria no sexo feminino, sendo que esta dimensão está mais associada ao sexo 

masculino em pacientes clínicos com TOC (De Mathis, 2012). Além dos vieses de 

informação já mencionados, cabe ressaltar que é possível que, devido à brevidade do 

instrumento utilizado, estes SOC representem manifestações leves e frequentes em 

mulheres que organizam e arrumam a casa, por exemplo, e não se relacionem, 

propriamente, com um sintoma do TOC.  

O principal achado dessa etapa do estudo é que a presença de SOC (geral) nas 

crianças-index, bem como a das quatro dimensões estudadas, se associa positiva e 

significativamente à presença de tais sintomas nos familiares de primeiro grau destas 

crianças. Assim, de maneira análoga ao que ocorre em populações clínicas com TOC 

(Alsobrook et al.,1999; Leckman et al., 2003; Hanna e al., 2005), os SOC agregam-

se em famílias também em populações não-clínicas. Este dado corrobora a validade 

do construto dimensional dos SOC, pois verifica que as dimensões, além de ser 

estáveis (Mataix-Cols et al., 2005) e de envolver vias neuronais mais específicas 

(Van den Heuvel et al., 2009: Alvarenga et al., 2012), são  manifestações de caráter 

familiar em populações clínicas e não-clínicas.  

A dimensão de contaminação/ lavagem apresentou agregação familiar de maior 

intensidade do que as demais. Este dado contradiz alguns estudos anteriores que 

relataram as dimensões de arranjo/ simetria e sintomas de verificação como os mais 
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familiares (Alsobrook et al., 1999; Leckman et al., 2003; Hanna et al., 2005). No 

entanto, é congruente com achados de um estudo em nosso meio, que observou 

padrão familiar significtivo da dimensão de contaminação/ lavagem (Chacon et al., 

2007).  

Os testes post-hoc de Tukey resultam na análise da influência do grau de 

parentesco na gênese de SOC, o que é interessante para se compreender melhor a 

etiopatogenia do TOC. A presença de SOC e de suas dimensões psicopatológicas em 

irmãos biológicos e nos pais influenciou de maneira mais significativa a presença dos 

respectivos sintomas nas crianças-index, quando comparada a presença de SOC nas 

mães. Apesar do desenho desse estudo não permitir a investigação do papel de 

fatores familiares genéticos e não-genéticos separadamente, estes resultados são 

interessantes pois contradizem estudos anteriores, que se concentraram  na díade 

mãe-criança (Leckman et al., 2003; Taberner et al., 2009). O achado de que o pai 

influencia mais do que a mãe na gênese de SOC e de suas dimensões nos filhos pode 

refletir papel do sexo na expressão de sintomas, uma vez que subtipos de TOC, como 

TOC de início precoce (Rosário-Campos, 1998; Rosário-Campos et al., 2008) e TOC 

relacionado a tiques (Rosário-Campos et al., 2008; De Mathis et al.,2011; Alvarenga 

et al., 2012) também associam-se mais fortemente ao sexo masculino. Este resultado 

pode, ainda, representar um viés de relato, uma vez que a taxa de SOC dos pais é 

expressivamente inferior à das mães, sendo possível que exista maior especificidade 

nos dados referentes aos pais. Já a alta correlação de SOC e de suas dimensões entre 

irmãos provavelmente aponta uma influência ambiental para a gênese desses 

sintomas, uma vez que irmãos, em geral, convivem por mais tempo juntos e 

compartilham mais fortemente o ambiente se comparados aos seus pais. Futuros 
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estudos longitudinais com gêmeos criados separadamente, ou meio-irmãos criados 

no mesmo ambiente são necessários para esclarecer essa questão. Na análise de 

agregação familiar deste estudo optamos por incluir apenas familiares biológicos de 

primeiro-grau, utilizando-se um modelo estatístico (GEE) mais simples e robusto 

(Liang & Zeger, 1986). Além disso, não tínhamos a mesma confiança nos dados 

referentes aos meio-irmãos quando comparados aos de irmãos de primeiro grau (em 

sua maioria, aqueles eram adolescentes mais velhos e muitos não residiam com o 

respondente).  Cabe a ressalva que a análise do grau de parentesco é uma variável 

utilizada mais para controle do modelo estatístico GEE, e assim deve ser vista com 

cautela e quando interpretada de maneira isolada. 

Apesar da relação significativa da agregação familiar de SOC e dimensões, a 

força das associações (expressa como razão de chance ou OR) não foi tão alta quanto 

as observadas em estudos de famílias de pacientes com TOC em tratamento (Hanna 

et al., 2005), mas se assemelham àquelas encontradas em estudos de famílias de 

portadores de TOC subclínico (Alsobrook et al., 1999). A presença de dimensão de 

arranjo/ simetria nas crianças-index também se associou positivamente com a 

dimensão agressão/ sexual e religiosa em familiares de primeiro grau. A dimensão de 

contaminação/ lavagem nas crianças-index, associou-se com a dimensão de arranjo/ 

simetria em familiares de primeiro grau. A presença da dimensão colecionismo nas 

crianças-index associou-se às dimensões de arranjo/ simetria e contaminação em 

familiares de primeiro grau. Essas associações positivas indicam que a presença de 

uma dimensão de sintoma pode influenciar a ocorrência de outra dimensão, o que é 

esperado, já que as dimensões de SOC sobrepõem-se em pacientes clínicos (De 

Mathis, 2012) e não clínicos (Fullana et al., 2010). 
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O grupo de crianças-index com SOC (geral) apresenta maior frequência de 

sintomas psiquiátricos entre todos os transtornos estudados comparados ao grupo 

sem SOC. Finalmente, fatores associados agrupados (tratamentos prévios, problemas 

escolares e comportamento delinquente) foram significativamente maiores no grupo 

com SOC. Esses resultados demonstram que a presença de SOC, mesmo na ausência 

da síndrome completa (TOC), já acarreta maior nível de comprometimento e 

comorbidades, o que condiz com estudos anteriores (Apter et al., 1996; Fullana et al., 

2009; de Bruijn et al., 2010; Adam et al., 2011; Blom et al., 2011). Concordamos 

com os autores que afirmam que a simples presença de SOC e TOC subclínico já 

merece atenção na prática clínica (Fullana et al., 2009). Estudos anteriores sugerem, 

ainda, que SOC é um fator de risco para TOC e para outros transtornos mentais 

(Black & Gaffney, 2008; Fullana et al., 2009; Voltas et al., 2013), o que será 

esclarecido em futuros estudos longitudinais. Devemos interpretar nossos dados com 

cautela, pois parcela das crianças-index com SOC poderia apresentar TOC, 

diagnóstico que não se fez possível com os instrumentos de avaliação preliminar 

empregados na Etapa I. Além disso, fatores clínicos de comprometimento 

(problemas escolares, comportamento delinquente e prejuízo funcional) foram 

agrupados por terem sido pouco frequentes na amostra, o que limita a extrapolação 

desse dado. Finalmente, o FHS é um instrumento de triagem, assim os sintomas 

apontados não caracterizam transtornos mentais propriamente ditos, o que foi 

investigado na segunda etapa deste estudo.  
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6.2 Discussão da Etapa II 

 

A segunda etapa do estudo inclui uma amostra significativa de crianças-index 

(n=2.512) selecionada a partir da primeira etapa do estudo, entretanto bem mais 

reduzida. Nesta etapa, foi utilizado um protocolo de avaliação clínica robusto e 

internacionalmente validado, incluindo instrumento (DAWBA) para diagnóstico 

psiquiátrico e outros instrumentos (CBCL, SDQ) para avaliação de padrões de 

comportamentos. A prevalência de SOC (19,43%) definida pela DAWBA foi 

ligeiramente superior à prevalência encontrada na primeira etapa do estudo nas 

crianças-index (14,7%), o que pode estar relacionado às diferenças em relação aos 

instrumentos utilizados e à inclusão de sujeitos “em risco” (com maior grau de 

psicopatologia pessoal e familiar) na segunda etapa. Ainda assim, a frequência de 

SOC é compatível com aquela descrita na literatura, na infância e adolescência 

(Valleni-Basile et al., 1994; Mahfouz et al., 2009; Vivan et al., 2013). 

Já a prevalência de TOC, adaptando-se os critérios da DAWBA ao DSM-IV, 

foi 3,07%. Apesar de superior à maioria dos relatos epidemiológicos na infância e 

adolescência (Essau et al., 2000; Heyman et al., 2001), a prevalência encontrada 

neste estudo assemelhou-se a relatos internacionais (Zohar et al., 1992) e a um estudo 

recente realizado em nosso meio (Vivan et al., 2013), o que respalda nosso achado. 

Ainda que maior do que esperávamos, a prevalência de TOC pelo critério utilizado 

nos parece mais fidedigna do que a prevalência encontrada (0,2%) utilizando-se 

rigorosamente o critério do dawbanet, cujas limitações para o diagnóstico de TOC na 

infância foram apontadas no método. Além disso, há discussão na literatura acerca 

do rigor do critério diagnóstico de TOC para crianças e adolescentes (Rosário-
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Campos et al., 2008; AACAP, 2012; Alvarenga et al., 2012), bem como tendência ao 

subdiagnóstico de TOC em crianças (AACAP, 2012). Logo, optou-se por um critério 

diagnóstico mais inclusivo.  

Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos em relação à 

distribuição por sexo nesta etapa, o que condiz com alguns estudos (Canals et al., 

2012; Voltas et al., 2013) mas contrasta com outros (Flament et al., 1988; Mahfous et 

al., 2009), que relatam maior prevalência do fenômeno obsessivo-compulsivo em 

meninos. Além disso, o DAWBA não inclui questões acerca de “colecionismo”, 

dimensão que esteve fortemente relacionada ao sexo masculino na primeira etapa do 

presente estudo. Estranhamente, os grupos TOC e SOC não se associaram ao 

aumento da idade comparados aos controles, o que contrasta com a literatura 

(Valleni-Basile et al., 1996; Essau et al., 2000; Heyman et al., 2001; Fullana et al., 

2010) e com os achados na primeira etapa do estudo. O grupo TOC é composto por 

crianças discretamente mais velhas do que os demais grupos, entretanto essa 

diferença não atingiu significância estatística pelo método utilizado e pela amostra 

relativamente reduzida (quando comparada a Etapa I). Os grupos TOC, SOC e 

controles foram semelhantes no quesito da classificação socioeconômica, o que 

condiz com a maioria dos estudos na literatura (Shams et al., 2011) e contrasta com 

outros (Heyman et al., 2001) que sugerem que o TOC esteja associado a uma 

condição socioeconômica  inferior.  

Em relação às características fenotípicas, tanto a partir do DAWBA, quanto 

pelo CBCL, o grupo TOC apresentou mais frequentemente obsessões ou compulsões 

em geral, sintomas de contaminação e lavagem. O colecionismo, que pode ser 

identificado apenas pelo CBCL, também foi mais frequente no grupo TOC. 
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Curiosamente, estudos anteriores demonstram que a presença de obsessões de 

contaminação está associada a uma maior gravidade clínica e à persistência dos 

sintomas na vida adulta (Fullana et al., 2009). Da mesma forma, colecionismo, como 

dimensão de SOC, também se associa a uma maior gravidade clínica (Torres et al., 

2012), o que pode justificar a maior frequência destes eventos em TOC quando 

comparado ao SOC.  Os grupos TOC e SOC foram estatisticamente semelhantes 

acerca de diversos sintomas obsessivo-compulsivos (obsessões de agressão, 

obsessões de simetria, compulsões de verificação, contagem e “perfeccionismo”) o 

que aponta para a proximidade fenotípica entre os grupos. Assim, houve forte 

correlação entre os mesmos sintomas acessados pela DAWBA e pela CBCL, o que 

denota consistência do estudo. Entretanto, se considerado qualquer (“pelo menos 

um”) item da dimensão de sintomas obsessivo-compulsivos da CBCL, este foi 

frequente em aproximadamente 69% das crianças com TOC e 59% com SOC pela 

DAWBA, ou seja, houve respostas negativas do CBCL em portadores de SOC e 

TOC pela DAWBA. Além disso, houve respostas positivas da dimensão SOC da 

CBCL em 36% dos controles, o que indica que a definição e a identificação de SOC 

são complexas e que dependem fortemente do instrumento utilizado. As perguntas 

sobre SOC podem ser de difícil interpretação ou causar constrangimento. Outrossim, 

SOC podem ser um fenômeno “secreto” para muitas crianças e adolescentes, e 

também adultos (Alvarenga et al., 2012; Rosário-Campos et al., 2008). Apesar do 

CBCL ser considerado um excelente instrumento para rastrear SOC (Nelson et al., 

2001), utilizamos a conceituação e a lista de SOC da DAWBA para definir os 

grupos, uma vez que foi esse o diagnóstico “padrão ouro”  utilizado pelo INPD. 
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Em relação às comorbidades psiquiátricas, de maneira esperada, o grupo TOC 

apresentou maior numero e maior proporção de comorbidades quando comparado 

aos grupos SOC e controle. Houve prevalência relativamente alta de transtorno 

depressivo, transtornos ansiosos (principalmente ansiedade de separação e transtorno 

de ansiedade generalizada), TDAH/ transtornos disruptivos, transtorno de tiques e 

transtornos alimentares no grupo TOC, o que condiz com estudos anteriores 

(Heyman et al., 2001; Geller, 2006; Vivan et al., 2013). Os SOC, mesmo na ausência 

de TOC, estiveram associados ao aumento da frequência de comorbidades 

psiquiátricas quando comparados a controles. Esse dado reproduz achados da 

literatura (Flament et al., 1988; Zohar et al., 1992; de Bruijn et al., 2010; Shams et 

al., 2011). Ademais, o perfil de comorbidades do grupo SOC assemelhou-se ao grupo 

TOC, chegando a ser estatisticamente equivalente em relação aos seguintes 

transtornos: fobia social, transtornos ansiosos (agrupados), transtorno de oposição e 

desafio, transtorno de tiques e transtornos alimentares. Observam-se, portanto, cifras 

superiores de diversos transtornos em todos os grupos estudados (por exemplo: 

TDAH e transtornos disruptivos) quando comparadas à população pediátrica 

brasileira comunitária (Fleitlich-Bilyk & Goodman, 2004). Estas diferenças 

possivelmente se devem ao fato de terem sido incluídos um número substancial de 

sujeitos “em risco” nessa etapa do estudo (1.554/ 2.512 = 61,9%). 

Em relação a padrões de comportamento específicos da infância, estudados de 

maneira padronizada por escalas validadas (CBCL e SDQ), o grupo SOC apresentou 

pontuação intermediária entre os grupos TOC (maior comprometimento) e controles 

(menor comprometimento). A pontuação nas dimensões do CBCL de ansiedade/ 

depressão, queixas somáticas e comportamentos internalizantes alinhou-se ao padrão 
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de comorbidades já descrito, por exemplo, em relação à presença de transtornos 

ansiosos e depressivos nos grupos TOC e SOC. As dimensões referentes à quebra de 

regras, à agressividade e aos comportamentos externalizantes alinham-se ao padrão 

de comorbidade com TDAH/ transtornos disruptivos nos grupos TOC e SOC. Nesse 

sentido, a associação de TOC com comportamentos internalizantes, sintomas 

depressivos e ansiosos já foi adequadamente descrita na literatura (Black & Gaffney, 

2008). Mais recentemente, TOC vem sendo associado aos padrões externalizantes e à 

desregulação de comportamento (Mcguire et al., 2013). A própria natureza clínica 

dos SOC acarreta a comportamentos como confrontação, oposição e agressividade, o 

que, muitas vezes, se associa ao aumento da acomodação familiar aos sintomas 

(Mcguire et al., 2013).  

O grupo SOC apresentou pontuação intermediária entre os grupos TOC (maior 

comprometimento) e controles (menor comprometimento) em relação aos problemas 

de competência social (CBCL) e ao questionário de capacidades e dificuldades 

(SDQ), ou seja, o fenômeno obsessivo-compulsivo se associou a um pior rendimento 

nas esferas sociais, à redução de comportamentos positivos e ao aumento de 

comportamentos mal adaptativos. É possível que crianças com SOC já apresentem os 

déficits nas esferas social e emocional descritos em TOC, os quais são associados a 

alterações neuropsicológicas (Grisham et al., 2010). Esse achado vai de encontro a 

relatos da literatura (de Bruijn et al., 2010; Black & Gaffney, 2008; Canals et al., 

2012) e tem grande relevância clínica pois indica que, além da prevalência 

aumentada de comorbidades psiquiátricas,  crianças com SOC, mesmo na ausência 

de TOC, apresentam comprometimento social e comportamental, sugerindo possível 

benefício de intervenções terapêuticas precoces. 
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Finalmente, uma série de outros fatores clínicos foi avaliada nos três grupos. 

Fatores de risco perinatais, traumatismo crânio-encefálico, abuso físico ou sexual 

foram parâmetros significativamente mais frequentes no grupo TOC em relação aos 

grupos SOC e controles. Nesse sentido, traumas perinatais (Vasconcelos et al., 2007; 

Geller et al., 2008) e abuso físico ou sexual durante a infância (Grisham et al., 2011) 

já foram previamente descritos em TOC, e possivelmente são fatores determinantes 

na gênese da doença completa em crianças predispostas. Traumatismo crânio-

encefálico também se relaciona ao surgimento abrupto de TOC em crianças (Grados 

et al., 2008). Entretanto, esses fatores de risco devem ser analisados com cautela, 

uma vez que foram encontrados com frequência em toda a amostra (o que pode estar 

relacionado à baixa especificidade do dado).  

Os grupos TOC e SOC foram semelhantes em relação à presença de fatores de 

vulnerabilidade social (passagem por conselho tutelar, Vara da Infância e 

Adolescência ou institucionalização), problemas escolares (repetência, expulsão ou 

abandono), bullying, e uso de serviços de saúde mental. Entretanto, para essas 

variáveis, não houve diferenças entre TOC e SOC, e SOC e controles, mas sim entre 

TOC e controles, o que denota, em realidade, que o grupo SOC esboçou um padrão 

intermediário em relação aos grupos TOC e controle para essas variáveis. Os grupos 

TOC e SOC também foram semelhantes em relação à presença de comprometimento 

funcional e de comportamento delinquente, com frequências significativamente 

superiores aos controles. Cabe mencionar que, em relação aos problemas escolares, 

estudos anteriores demonstraram que portadores de TOC, mas não SOC, apresentam 

pior desempenho escolar (Canals et al., 2012), o que não contradiz o nosso achado. 

Em relação ao pior funcionamento global e ao aumento de comportamentos 
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delinquentes em TOC e SOC, nossos achados também vão de encontro ao descrito na 

literatura (Blom et al., 2011; Canals et al., 2012) e possivelmente se justificam pelos 

problemas de comportamento e de socialização apontados anteriormente. Pior 

desempenho em habilidades sociais em portadores de TOC tem sido relacionado ao 

bullying na literatura (Bejerot & Mörtberg, 2009). É possível que o padrão 

intermediário em relação ao bullying encontrado em SOC se deva à presença do grau 

inferior de sociabilidade em relação aos controles.  Finalmente, o uso de serviços de 

saúde mental é uma medida indireta da psicopatologia aumentada já descrita nos 

grupos em SOC e TOC, o que está de acordo com a literatura (Canals et al., 2012). 

Um dado muito importante é que apenas 11,7% dos portadores de TOC em nossa 

amostra buscaram ou foram encaminhados a serviços de tratamento mental, o que é 

amplamente discutido na literatura (Heyman et al., 2001; AACAP, 2012). 

Assim, a Etapa II do estudo demonstrou que o grupo SOC apresentou 

características fenotípicas semelhantes ao TOC, ou intermediárias entre TOC e 

controles, no que se refere ao tipo de SOC, presença (e tipo) de comorbidades, 

problemas específicos de comportamento e outras variáveis de comprometimento. 

Ou seja, SOC têm impacto clínico sob diversos pontos de vista. Estes dados 

fornecem evidências adicionais de que há um continuo psicopatológico e de impacto 

clínico entre SOC e TOC o que é importante, não apenas para aprimorar a 

compreensão da natureza do TOC, mas para se estabelecer estratégias de tratamento 

precoce e de prevenção. 
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6.3  Principais Limitações do Estudo 

 

Etapa I 

 

• O desenho transversal traz uma série de limitações, como possível viés de 

memória e impossibilidade da estipulação de risco relativo e causalidade. 

Estudos com desenho longitudinal trarão respostas mais conclusivas para 

algumas das hipóteses aqui levantadas; 

• O estudo não foi delineado pelos pesquisadores do INPD com o propósito 

de avaliar uma amostra representativa da população geral. Portanto, a 

generalização dos resultados deste estudo (que concentra sujeitos 

residentes em dois grandes centros urbanos) para outras populações não-

clínicas deve ser cautelosa. Crianças dessa mesma faixa etária que estão 

fora da escola não foram incluídas e, mesmo que em número reduzido, 

poderiam apresentar maior nível de psicopatologia. Além disso, a amostra 

da segunda etapa do estudo, apesar de não-clínica, incluiu sujeitos “em 

risco” com mais sintomas psicopatológicos e/ou antecedentes familiares de 

transtornos mentais. 

• Os instrumentos utilizados na primeira etapa (FHS e versão de 

rastreamento da DY-BOCS) incluem questões qualitativas e com 

intensificadores, porém não avaliam cada dimensão dos sintomas como 

variável contínua. Assim, é possível descrever a ocorrência dos mesmos, 

porém não medir a gravidade de cada dimensão. O instrumento de triagem 

baseado na DY-BOCS não foi validado. Uma vez que a bateria completa 
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empregada pela coorte do “Projeto Prevenção” (INPD) era muito longa, o 

uso da versão original completa da DY-BOCS (“padrão ouro”) tornaria a 

entrevista dispendiosa e cansativa. Por essa razão, julgamos a sua inclusão 

inadequada. 

• Há provavelmente imprecisões de informação, devido ao emprego de 

entrevistas telefônicas e também pelo fato de que 87,6% dos questionários 

foram respondidos pela mãe biológica (entrevista by proxy, e não 

diretamente),  e porque muitos SOC são mantidos em segredo. 

 

 

Etapa II 

 

• Limitações inerentes aos estudos transversais; 

• Apesar de subtraída de uma amostra não-clínica comunitária, 61,9% da 

amostra da Etapa II é composta por crianças com altos índices de 

psicopatologia familiar e pessoal, e portanto, não representativa da 

comunidade geral; 

• O diagnóstico de TOC na Etapa II foi realizado por experts em TOC 

respeitando-se os critérios propostos pelo DSM-IV. Entretanto, houve 

adaptação dos critérios do DAWBA, devido ao seu excessivo rigor, para 

os do DSM-IV; 

• As variáveis clínicas estudadas nos grupos TOC, SOC e controles não 

foram controladas para presença de comorbidades psiquiátricas, o que 
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poderia ter sido realizado utilizando-se modelos de regressão ao invés do 

método bayesiano utilizado. 

 

 

6.4  Perspectivas Futuras 

 

Estudos longitudinais são necessários para verificar se os SOC constituem um 

pródromo do TOC ou de outros transtornos mentais. Além disso, estudos transversais 

e longitudinais (incluindo outras técnicas, como genética, neuropsicologia e 

neuroimagem) podem ajudar na compreensão da etiopatogenia dos SOC e TOC, bem 

como fornecer marcadores biológicos válidos. Finalmente, ensaios clínicos de 

intervenção precoce em SOC ou grupos “em risco” para TOC podem reduzir o 

desenvolvimento de TOC ou atenuar sua expressão. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

7.1 Conclusões da Etapa I 

 

 A prevalência de SOC na população de crianças escolares de 6 a 12 anos 

foi de 14,7%; nos irmãos biológicos, de 16,5%; nos pais biológicos, de 

12,%; e nas mães biológicas de 34%. Os SOC aumentaram com o avançar 

da idade. A dimensão de colecionismo foi a mais prevalente na amostra, e 

esteve associada ao sexo masculino; 

 

 Houve agregação familiar de SOC (geral) e todas as quatro dimensões 

estudadas, entre si. A dimensão de contaminação/ lavagem foi a mais 

familiar. Os SOC das crianças-index estiveram mais fortemente associados 

à presença de SOC no pai e nos irmãos; 

 

 O grupo de crianças com SOC apresentou maior proporção de meninos e 

de crianças mais velhas quando comparado ao grupo de crianças sem 

SOC: 

 

 O grupo de crianças com SOC apresentou mais fatores clínicos associados 

(ex.: comprometimento escolar, social e tratamentos prévios) quando 

comparado às crianças sem SOC. 
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7.2 Conclusões da Etapa II 

 

 Os grupos de crianças-index com TOC e SOC não apresentaram diferenças 

em relação a: sexo, idade e classificação socioeconômica;  

 

 Os grupos SOC e TOC foram semelhantes em relação aos tipos/   

dimensões de sintomas obsessivo-compulsivos; 

 

 Os grupos TOC, SOC e controles apresentaram, respectivamente, taxas 

decrescentes de transtornos psiquiátricos comórbidos, o mesmo ocorrendo 

como todos os padrões de problemas de comportamento estudados. As 

principais comorbidades associadas aos grupos TOC e SOC foram 

transtornos ansiosos, transtornos do humor, transtornos de tiques, TDAH/ 

transtornos disruptivos; 

 

 O grupo SOC apresentou características semelhantes ao TOC, ou 

intermediárias entre TOC e controles, no que se refere às variáveis de 

comprometimento escolar, social e busca por tratamentos prévios. 
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7.3 Conclusão Final 

 

Os resultados desta tese sugerem que em crianças em idade escolar (6 a 12 

anos) a presença de SOC é relativamente alta (aproximadamente 15-20%) e se 

assemelha àquela encontrada em adolescentes e adultos. Estabeleceu-se, ainda, um 

continuo psicopatológico e de impacto clínico entre TOC e SOC, o que é importante, 

não apenas para aprimorar a compreensão da natureza do TOC, mas para se 

estabelecer estratégias de tratamento precoce e de prevenção. 
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Abstract 

Background: Little is known about the prevalence and clinical features of 

obsessive-compulsive symptoms (OCS) and their four 

(“symmetry/ordering/arranging,” “contamination/cleaning,” 

“aggressive/sexual/religious” and “hoarding”) potentially overlapping obsessive-

compulsive dimensions (OCSD) in non-clinical samples, particularly in children. We 

aim to estimate: (1) the prevalence and sex/age distribution of OCS and OCSD in a 

community-based sample of schoolchildren; (2) the degree of familial aggregation of 

OCSD; and (3) the association between OCS and additional clinical factors including 

their psychiatric symptoms and current level of impairment.  

Methods: OCSD were assessed in 9,937 Brazilian schoolchildren (6 -12 years-old), 

their parents and siblings using the Family History Screening. Data analyses 

included gradient estimated equations and post-hoc tests.  

Results: We included data about 9,937 index-children, 3,305 siblings (13-18 years-

old) and 16,218 parents. Biological mothers were the informants in 87,6% of the 

interviews. OCS were present in 14.7% of index-children; 15.6% of their siblings; 

34.6% of their mothers and 12.1% of their fathers. All four OCSD aggregated 

significantly within families. The contamination/cleaning dimension was the most 

familial (OR: 1.44, CI 95% 1.23-1.67). Overall OCS in children were associated with 

more advanced age, male gender, presence of other psychiatric symptoms, as well 

as a variable degree of behavioral and school impairment.  

Conclusions: These findings indicate that OCS are fairly prevalent among school-

children and in their relatives. OCSD aggregate within families in a dimension 

specific fashion. The finding that OCS in children were associated with psychiatric 

symptoms and functional impairment, suggests a continuum between OCS and 

OCD, and deserves clinical attention. 

 

Introduction 

Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a chronic and disabling psychiatric 

disorder with a lifetime prevalence of 2-3% in the general adult population 

(Fontenelle et al, 2006; Ruscio et al., 2010). Data on OCD prevalence among 

children and adolescents are scarce, but available estimates range from 0.1% 

(Fleitlich-Bilyk & Goodman, 2004) to 3.6% (Zohar et al., 1992), probably due to 

sample and methodological heterogeneity. Pediatric OCD is under diagnosed and 

up to 90% of affected children are not treated, especially mild and moderate cases 

(AACAP, 2012). 

There is limited evidence on the frequency and characteristics of obsessive-

compulsive symptoms (OCS) and subthreshold OCD in non-clinical populations. 
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Most of these studies included adolescents (Flament et al. 1990; Zohar et al. 1992; 

Valleni-Basile et al. 1994; Apter et al., 1996; Essau et al., 2000; Shams et al., 2011) 

and adults (Fullana et al., 2010), but not school-age children. These studies are 

quite divergent regarding the prevalence of OCS, with reported estimates varying 

from 2.0% (Flament et al., 1990) to 19.0% (Valleni-Basile et al., 1994; Vivan et al., 

2013). More recently, Voltas et al. (2013) interviewed 1,514 school age students and 

found a prevalence of 4.8% of severe OCS and 30.4% of less severe OCS. 

Interestingly, despite methodological differences, OCS are consistently reported to 

be frequent across all age ranges, probably occurring as part of a dimensional 

continuum with OCD. 

In line with the hypothesis of a spectrum of obsessive-compulsive 

phenomena, another relevant finding is that not only the presence of full blown OCD 

but also subclinical OCD and OCS can cause substantial impairment for the 

individuals and their families (Bruijn et al., 2010; Fullana et al., 2010; Adam et al., 

2012; Canals et al., 2012; Voltas et al., 2013). Many studies have shown that the 

presence of OCS, even with mild severity, is associated with functional impairment, 

psychological vulnerability (Bruijn et al., 2009; Canals et al., 2012), psychiatric 

comorbidities (Shams et al., 2008; de Bruijn et al., 2010) and an increased risk for 

developing full-blown OCD (Black  & Gaffney, 2008; Fullana et al., 2009). 

Longitudinal studies have also demonstrated that OCS can persist over the years 

(Bruijn et al., 2010; Canals et al., 2012; Voltas et al., 2013).  

A promising way of addressing the OCD heterogeneity has been the 

dissection of the OCD phenotype into multiple, overlapping and non-exclusive 

obsessive-compulsive symptom dimensions (OCSD). Multiple factor-analyses have 

identified at least four relatively independent OCSD: (1) “contamination/cleaning”; 

(2) “aggressive/sexual/religious/checking”; (3) “symmetry/ordering/arranging”; and 

(4) “hoarding” (Mataix-Cols et al., 2005; Stewart et al., 2008). Many studies have 

demonstrated that these OCSD are temporally stable (Fullana et al., 2009), 

associated with different comorbidity patterns (Hasler et al., 2006; Torres et al., 

2012), have distinct neurobiological substrates (Van den Heuvel et al., 2009; 

Alvarenga et al., 2012) and patterns of treatment response (Mataix-Cols et al., 2005; 

Miguel et al., 2005; Torres et al., 2012).  

Furthermore, it has also been demonstrated that these OCSD are familial 

and have different genetic patterns, with some OCSD being more familial than 

others. For example, Alsobrook et al. (1999) reported that higher proband scores on 

the “symmetry/ordering” and the “aggression/sexual/religious/checking” dimensions 

were predictive of higher risks of OCD in the first degree relatives (FDR) (Alsobrook 

et al., 1999). The genetic component of these OCSD have been replicated in family 

studies (Hanna et al., 2005; Hasler et al., 2006; Chacon et al., 2007), in segregation 

analyses (Leckman et al., 2003), and in molecular genetic studies (Zhang et al., 

2002; Kim et al., 2005). However, almost all familial studies accessing OCSD 

include clinical OCD populations. So far, the only study investigating OCSD familial 

aggregation from a non-clinical childhood population included 184 girls and their 
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parents and  reported that the “symmetry/ordering/arranging” and the “hoarding” 

dimensions were more correlated between the mother-daughter dyads. This study 

has several limitations, such as lack of male probands and a small sample size 

(Taberner et al., 2009).  

Thus, the present study aims to contribute to the literature by generating new 

knowledge on obsessive-compulsive phenomena by assessing a large non-clinical, 

population-based sample of children and their biological relatives. To address these 

issues, the current study has three aims. First, to estimate the prevalence and 

age/gender distribution of OCS and their OCSD in a large school sample of children 

6 to 12 years-old and their biological relatives. Second, to examine familial 

aggregation of OCS and OCSD. Third, to determine the relationship between OCS, 

other psychiatric symptoms and associated clinical factors. Generating information 

on intermediate phenotypes may not only improve the understanding of obsessive-

compulsive phenomena pathophysiology but also provide the best target for OCD 

treatment and prevention.   

 

Methods 

Procedures 

This study is drawn from a larger community cross-sectional, school-based study - 

National Institute of Development Psychiatry (INPD) (see Salum et al., 2012). A total 

of 57 public schools from two large Brazilian cities (22 in Porto Alegre and 35 in São 

Paulo) were included. This study was approved by the ethics committees from the 

universities in these two cities. Written consents were obtained from all parents of 

participants. 

Participants  

The inclusion criterion for index-children selection were age between 6 and 12 years 

(may be siblings to each other), being regularly enrolled in one of the 57 public 

schools and (children and parental) consent. The study assessed data from 9,937 

index-children, their biological siblings (first degree or half-siblings) and biological 

parents. Only biologically related siblings up to 18 years-old were included; adoptive 

children and siblings older than 18 years-old were excluded. The index children and 

their siblings belonged to 8,012 families. It was possible to have more than one 

index-child (6-12 year old school children) per family. 

Data collection  

The interviews were conducted by extensively trained lay interviewers, assessing all 

information from the caregiver of the index-children (responders were children’s 

biological mothers in 87,6% of the families).  
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Instruments 

Caregivers were interviewed with the (Psychiatric) Family History Screening (FHS), 

a brief, quick and cost-effective instrument to collect psychiatric data about all family 

members in primary care (Milne et al., 2009). The FHS was designed to investigate 

the presence of psychiatric symptoms, previous mental health treatments and other 

associated factors, such as school refusal and/or withdrawal, delinquent behaviors, 

and overall functional impairment.  

Psychiatric symptoms were grouped into: psychotic symptoms, anxiety symptoms, 

mood disorders symptoms, learning disorders symptoms and disruptive disorders 

symptoms. 

The OCS were ascertained using a short parent-report instrument adopted from the 

Dimensional Yale-Brown Obsessive-compulsive Scale (DY-BOCS) (Rosario-

Campos et al., 2006), which assesses OCS according to specific symptom 

dimensions. This brief screening questionnaire was designed specifically for the 

purpose of this study, consisting of seven questions (four main questions and three 

qualifiers to assess four OCSD (“symmetry/ordering/arranging”; 

“contamination/cleaning”;   “aggressive/sexual/religious”; and “hoarding”). The 

questions were reviewed by the DY-BOCS developers (MCR, ECM and JFL) and 

are described in Figure 1.  

 

 

INSERT  FIGURE 1. 

 

 

Data analyses 

The t-student test was used for normally distributed continuous variables and the 

chi-square test for categorical variables. To measure the association between the 

index-children symptom dimension and their first degree relative’s OCSD the 

Generalized Estimating Equations (GEE) model (Liang and Zeger, 1986) was used. 

The GEE method allows the introduction of correlated individuals in a generalized 

linear model (McCullagh & Nelder, 1989). We identified all possible pairs (dyads) of 

index-children versus each first degree relative (father, mother and each sibling). 

Only first degree siblings, but no half-siblings, were included in the familial analysis. 

Tukey test (Hsu, 1996) was used to identify post-hoc differences between the index-

children first degree relatives. The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

version 14.0 and the R 3.0.2 (www.r-project.org) were used for storage and analysis 

of data.  

 

 

Results 

 

The study comprised information on 9,927 index-children, 8,019 biological mothers, 

8,198 biological fathers, and 3,305 biological siblings (including half-siblings). The 

http://www.r-project.org/
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total sample comprised 29,459 individuals (Table 1). OCS were present in 19.4% of 

the total sample, 14.7% of index-children, 16.5% of their siblings and 12.1% of their 

fathers. There was a fairly similar prevalence of OCS among the index-children, 

siblings and fathers but mothers presented a higher rate (34.0%) (Table 1). 

Regarding the OCSD, the “hoarding” dimension was the most prevalent among 

children and adolescents (index-children and their siblings) and fathers (Table 1). 

Among biological mothers, the “symmetry/ordering” and 

“aggressive/sexual/religious” dimensions were the most prevalent. In the total 

sample, the presence of overall (any) OCS was associated with an older age 

(p<0.001). In index-children and their siblings, (but not in adults) OCS was related to 

male gender (p<.001). 

 

 

INSERT TABLE 1 

 

Familial aggregations of OCS (Table 2) and OCSD (Table 3) were obtained from the 

GEE model. The presence of overall (any) OCS in FDR was associated with the 

presence of OCS in index-child’s (Table 2). Significant associations were also 

obtained for all the four OCSD (Table 3). “Contamination/cleaning” was the most 

familial dimension, with an odds ratio (OR) of 1.44 (CI95% 1.23-1.67) (Table 3). In a 

post-hoc analysis, we compared the strength of the association of the three possible 

dyadic relationships (child/mother, child/father and child/siblings) in the GEE model. 

In general, the presence of OCS and OCSD in the index-children was more strongly 

associated with symptoms in fathers and siblings (than with their mothers) (Tables 3 

and 4). No statistical difference was found between child/mother and child/siblings 

dyads for the “hoarding” and “aggressive/sexual/religious” dimensions (Table 3). 

The dyadic relationship child/father was always stronger than the child/mother 

relationship for OCS and OCSD (Tables 3 and 4).  

The presence of the “symmetry/ordering” dimension in the index-child was 

also positively associated with the “aggressive/sexual/religious” dimension among 

the FDR. The presence of “hoarding” in the index-children was associated with 

“symmetry/ordering” and “contamination/cleaning” dimensions in the FDR. Finally, 

the presence of the “contamination/cleaning” dimension in the index-children was 

associated with the “symmetry/ordering” dimension in the FDR (Table 3). The other 

possible family relationships between the dimensions were also tested, but the 

results were not significant and were not included in the Table 4. Whereas male 

gender was only associated with the hoarding dimension, more advanced age was 

positively associated with all four OCSD (Table3). 

 

INSERT TABLE 2 AND TABLE 3 

 

Data on age, gender, additional psychiatric symptoms and associated factors of all 

9,937 index-children (6-12 years-old) and of the subgroups with and without OCS 

are presented in Table 4. The OCS pediatric group was significantly older and 

presented more male subjects. The OCS group also presented higher rates of 

mood, anxiety and psychotic symptoms, previous mental health treatments and 
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other associated dysfunctional factors in comparison to non-OCS children. 

Dysfunctional factors were defined as school refusal\withdraw, being frequently 

involved in delinquent behaviors and overall functional impairment. 

 

INSERT TABLE 4 

 

Discussion 

 

 This is the first study to estimate the prevalence and distribution of OCS and 

OCSD in a large non-clinical sample of school-age children (6-12 year-olds) and 

their biological relatives. This pediatric sample is larger than those of previous 

Brazilian (Fleitlich-Bilyk & Goodman, 2004; Vivan et al., 2013) and international 

studies (Heyman et al., 2001; Canals et al., 2012). 

The overall prevalence of OCS in the total sample (n=29,459) was 19.4%, 

similar to that described in previous studies including adolescents and young adults 

(Valleni Basile et al.,1994, 1996; Apter et al., 1996; Fullana et al., 2009; Mahfouz et 

al., 2009; Shams et al., 2011; Vivan et al., 2013). Very few studies, though, have 

estimated the prevalence of OCS and OCD in prepuberal children (Canals et al., 

2012), with rates of 12% (including OCD, subclinical OCD and OCS). In the present 

study, we detected a prevalence of one or more OCS among 6 to 12 years-old 

children of 14.7%, which is fairly high and similar to the prevalence reported in 

adolescents of 15.6%. For example, in a recent Brazilian study (Vivan et al., 2013), 

the past-month prevalence of OCS among high school adolescents was 18.3%.  

OCS in children and adolescents (but not in adults) were significantly more 

commonly endorsed by males, which is consistent with previous studies (Flament et 

al., 1998; Mahfous et al., 2009; Vivan et al., 2013), but contrasts with others (Fullana 

et al., 2009; Canals et al., 2012) that reported similar frequencies between sexes. In 

fact, the distribution of OCS in this study is similar to OCD distribution in the general 

population, with higher rates in males in childhood, and equal rates in adults, due to 

the higher incidence in women (Flament et al, 1990; Ruscio et al., 2010). 

Furthermore, the high prevalence of hoarding symptoms, which were significantly 

associated with male gender, may have influenced the overall gender distribution in 

our study.  

As expected, the prevalence of OCS in general, and of the four OCSD 

investigated, increased progressively with age, confirming the results of several 

community studies with children and adolescents (Valleni-Basile et al., 1996; Essau 

et al., 2000; Heyman et al., 2001; Fullana et al., 2010). 

In this study, the “hoarding” dimension was the most prevalent symptom 

dimension among children. In previous studies accessing OCS in children, 

aggressive and checking symptoms were the most prevalent (Valleni-Basile et al., 

1994; 1996; Fullana et al., 2010). Hoarding symptoms were also frequent in some 

studies (Valleni- Basile et al., 1994) but not investigated in others (Fullana et al., 

2009; 2010). Since our sample was composed of younger subjects, compared to 

previous reports (Flament et al. 1990; Zohar et al. 1992; Valleni-Basile et al. 1994; 

Apter et al., 1996; Fullana et al. 2010; Vivan et al., 2013), the presence of hoarding 

symptoms may, at least in part, reflect normal developmental patterns of behavior 
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(Evans et al., 1999). Furthermore, hoarding symptoms may be present in several 

mental disorders, and there is no consensus on whether hoarding belongs to OCD 

(Mataix-Cols et al., 2010; Torres et al., 2012). In fact, a new diagnostic category 

called Hoarding Disorder was created in DSM- 5 (APA, 2013). 

Among adults (parents), there was a higher frequency of OCS in biological 

mothers, compared to biological fathers, especially due to the “symmetry/ordering” 

and “aggressive/sexual/religious” dimensions. The higher frequency of 

symmetry/ordering symptoms in adults is consistent with the results of a large and 

multicenter clinical study including 1,001 Brazilian patients with OCD (de Mathis et 

al, 2013). Particularly among women, these behaviors, along with 

contamination/cleaning, may represent a continuum from normal to 

psychopathological manifestations that are influenced by socio-cultural aspects. 

Moreover, the “aggressive/sexual/religious” dimension has been associated with 

female gender in treatment-seeking adults (Torresan et al., 2013). However, the 

high disproportion of overall OCS between genders may in part represent 

information bias, since there are no reports of such OCS imbalance in the adult 

population. It is important to consider that, in the present study, mothers gave 

information about all family members in 87,6% of the cases (by proxy informants).  

They may have enhanced their complaints in order to obtain referrals to treatment. 

Moreover, they may have underestimated the other family members’ symptoms, 

since many OCS are “secret” or private phenomena (due to preserved insight and 

embarrassment) (Rosario-Campos et al., 2008; Alvarenga et al., 2012).  

The most important finding of this study is that the overall (any) OCS and the 

four OCSD in the index-children are significantly and positively associated with the 

presence of the same symptom dimension in the FDR. Thus, similarly to what 

happens in clinical OCD samples (Alsobrook et al., 1999; Leckman et al., 2003; 

Hanna et al., 2005), OCS and specific OCSD aggregate in families in this non-

clinical population. This finding provides an additional evidence to validate the OCD 

dimensional approach.  

The “contamination/cleaning” dimension showed a stronger familial pattern 

compared to the other OCSD, which contrasts with several previous studies that 

have reported the “symmetry/ordering” and the “aggression/checking” rituals as the 

most common familial symptoms (Alsobrook et al., 1999; Leckman et al., 2003; 

Hanna et al., 2005). However, our finding is consistent with a sib-pair study using 

the full version of DY-BOCS, which reported the “contamination/cleaning” dimension 

as the most familial (Chacon et al., 2007).  

Regarding the heritability analysis of OCS/OCSD comparing the strength of 

the associations among three possible dyads (child-father, child-mother and child-

siblings), it indicated that siblings and fathers influenced more strongly than mothers 

the occurrence of symptoms in the index-children. Although the study design does 

not allow any inferences on the separate role of genetic and non-genetic familial 

factors, these results are novel, since previous findings emphasize the mother-child 

dyad (Leckman et al., 2003; Taberner et al., 2009).  The finding that the association 

between OCS/ OCSD in child/fathers dyads was stronger compared to child/mother 

dyads may reflect the known association between male gender and the symptoms´ 

expression. For instance, valid subtypes of OCD, such as child-onset OCD (Miguel 
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et al., 2005; Rosario-Campos et al., 2008) and tic-related OCD (Miguel et al., 2005; 

Rosario- Campos et al., 2008; Alvarenga et al., 2012) have also been associated to 

male gender. It is also possible that this result may reflect, in part, an above 

mentioned collection bias, since OCS rates in fathers and siblings may present more 

specificity than OCS in mothers.   The high association between OCS/ OCSD in 

child/siblings dyads may indicate high environmental and behavioral influences on 

OCS occurrence, as siblings share more intensely and for longer many situations of 

daily living. Future longitudinal studies of reared-apart twins, or of half-siblings 

raised in the same environment are needed to clarify this question. Despite the 

significant associations of familial aggregation of OCS and OCSD, the strength of 

the associations (expressed as OR) was not as high as those observed in OCD 

family studies (Hanna et al., 2005), but resemble those found in family studies 

accessing FDR of subclinical OCD (Alsobrook et al., 1999).  

 

Finally, regarding clinical severity, our results are consistent with previous 

studies (Apter et al., 1996; Fullana et al., 2009; de Bruijn et al., 2010; Adam et al., 

2012; Blom et al., 2011; Vivan et al., 2013) that indicated that just the presence of 

OCS is already associated with high levels of psychiatric comorbidity, impaired 

functioning and behavioral/school problems. Logically, a portion of these individuals 

with OCS may present full blown OCD, which diagnosis was not possible with the 

screening instruments used in this study. Our findings reinforce the idea that parents 

should not wait until their children have full-blown OCD to look for help. Therefore, 

we agree with authors who suggest that threshold obsessive compulsive 

phenomena should be more actively and systematically investigated by general and 

mental health professionals (Fullana et al, 2009). In addition, the results emphasize 

the need for future follow up studies investigating the predictive value of these 

symptoms for the development of the full-blown OCD. Finally, preventive 

interventions targeting subclinical OCS should be tested for their efficacy in 

preventing the expression of OCD or to attenuate its expression.  

 

Limitations 

 

The results of the present study should be considered in light of several 

limitations, particularly related to possible collection and information bias. First, all 

interviews were conducted by trained, but lay interviewers, and many of them were 

conducted by telephone. Second, the OCS questions were adapted from another 

instrument (the DY-BOCS) to be a fast screening measure of OCSD and they have 

not been previously validated to be used in non-clinical samples. The FHS is a 

screening instrument that does not allow clinicians to make mental disorders 

diagnoses. Third, most informants were mothers of the index-children, who may 

have over-reported their own OCS and underestimated the occurrence of OCS in 

other family members, due to the secret nature of some of them. Fourth, despite the 

large sample size, some associated clinical factors had to be grouped, since they 

were relatively infrequent in the pediatric sample. Finally, the generalization of the 

results to children attending private schools and children from other countries or 

cultures should be cautious. 
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Conclusion 

 

This is the first study to investigate the presence of OCS and their symptom 

dimensions in a large community sample of school-aged (6-12 years-old) children 

and their biological relatives. The results indicate that OCS and OCSD are present 

in a substantial number of children, adolescents and adults. Additionally, the 

prevalence of symptoms in pediatric patients is more expressive than thought. 

Interestingly, specific OCSD aggregate within families mostly in a dimension-specific 

fashion, which may have implications for further genetic and neuroimaging studies. 

Furthermore, the presence of OCS (and not necessarily the full-blown disorder) in 

children was associated with psychiatric comorbidity, behavioral/school problems, 

functional impairment and service use. These results have potentially relevant 

clinical implications for OCD understanding and prevention, which need to be further 

explored in longitudinal population-based studies. 
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Figure 1. Dimensional obsessive-compulsive screening questionnaire  

Q1. Has anyone in your family been bothered by a need of things to be perfect or exact, or has had 

concerns with symmetry, or a need to do things repeatedly until the objects are arranged or organized 

in a symmetrical or “just right” fashion? 

Q1.1. [If “yes” to Q1] Has this person spent a lot of time with these rituals or "quirks" to arrange or 

organize things? 

Q2. Has anyone in your family had intrusive worries about being physically sick? What about having a 

fear of being contaminated by dirt or bacteria? 

Q2.1[If “yes”to Q2] Has this person needed to wash or clean excessively, or in a ritualized way, his own 

body or objects? Has he/she ever had an excessive need for cleanliness? 

Q3. Has anyone in your family been bothered by worries or fears that something very bad might 

happen (e.g.: accidents, the death of a relative)? What about having thoughts containing improper 

violent, sexual or religious content? 

Q3.1. [If “yes” to Q3] Has this person needed to do something repeatedly, such as praying or 

confessing to avoid or dismiss these thoughts of violent, sexual or religious content? 

Q.4. Has anyone in your family needed to collect or store MANY things or useless objects? 
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Table 1. Sociodemographic data and prevalence of obsessive-compulsive symptom 

dimensions in school-aged children and their biological relatives. 

 

Index-

children*  

(6-12 

years) 

(n=9,937) 

Siblings 

(13 to 18 

years) 

(n=3,305) 

Fathers 

(n=8,198) 

Mothers  

(n=8,019) 

 

All 

(n=29,459) 

Sex (male) 52.41%; 50.35% 100% 0 51.16% 

Age, mean (SD) 8.87 (1.9) 
15..20 

(1.66) 

38..73 

(8.38) 

35.19 

(7.09) 

19.95 

(13.27) 

OCS (any) 14.7 % 16.5 % 12.1 % 34.04 % 19.44 % 

Symmetry/ordering/arranging 2.18 % 2.60 % 3.0 % 15.51 % 6.08 % 

Contamination/cleaning 3.78 % 4.30 % 2.76 % 11.09 % 5.54 % 

Aggressive/ sexual/religious 2.43 % 3.18 % 2.73 % 15.29 % 6.10 % 

Hoarding 9.27 % 9.68 % 5.83 % 9.36 % 8.11 % 

Legend: M: male; F: female; OCS: obsessive-compulsive symptoms; SD: standard 

deviation. As the sample unit in this study is the family (n =8,012 families), there may be 

more than one index-children per family. If the index-children from the same family are half-

siblings, there may be more than one biological parent per family. 

 

Table 2. Familial aggregation of overall obsessive-compulsive symptoms and association 

with sex and age. 

 
GEE 

Estimation 

Standard 

Error 

OR 

CI 95% 

(lower) 

CI 95% 

(higher) 

P value 

(Tukey) 

Sex (Male) 0.263 0.078 1.301 1.117 1.516 0.001 

Age 0.142 0.018 1.153 1.113 1.193 <0.001 

OCS in FDR 0.147 0.016 1.158 1.122 1.195 <0.001 

Mother (<) father* 0.038 0.004 1.039 1.030 1.048 <0.001 

Mother (<) siblings* 0.033 0.014 1.033 1.006 1.061 0.04 

Father (=) siblings* -0.005 0.013 0.995 0.969 1.021 0.915 
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Legend: OR: odds ratio, CI: confidence interval, FDR: first-degree relatives, OCS: 

obsessive-compulsive symptoms; *: Gradient correlation between the three possible dyads 

(father x child, mother x child, and sibling x child) in the GEE (Generalized Estimating 

Equations) heritability model. The symbol in parentheses indicates whether a FDR (mother, 

father or sibling) influences more (>), less (<) or equally (=) the occurrence of index-

children’s symptoms, as compared to other FDR. 

 

Table 3. Familial aggregation of specific obsessive-compulsive symptom dimensions and 

association with sex and age. 

 GEE 

Estimation 

Standard 
Error 

OR IC 95% 

(lower) 

IC 95% 

(higher) 

P value 

(Tukey) 

Symmetry/Ordering Dimension 

Sex (male) 0.007 0.230 1.007 0.641 1.581 0.976 

Age 0.199 0.057 1.221 1.092 1.365 0.001 

Symmetry/Ordering in 
FDR 

0.175 0.084 1.192 1.011 1.404 0.036 

Aggressive/sexual/ religious Dimension 

Aggressive/sexual/ 
religious in FDR 

0.199 0.07 1.220 1.063 1.399 0.005 

* Mother (<) father 0.071 0.017 1.083 1.048 1.120 <0.001 

Mother (<) siblings 0.138 0.044 1.148 1.053 1.252 0.005 

Father (=) siblings 0.058 0.031 1.060 0.980 1.146 0.311 

Hoarding Dimension 

Sex (male) 0.360 0.089 1.433 1.204 1.705 <0.001 

Age 0.163 0.021 1.177 1.130 1.226 <0.001 

Symmetry/ ordering in 
FDR 

0.060 0.027 1.062 1.007 1.119 0.027 

Hoarding in FDR 0.118 0.039 1.125 1.042 1.215 0.002 

Contamination/ 
cleaning  

0.125 0.033 1.133 1.061 1.209 <0.001 
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in FDR 

* Mother (<) father 0.032 0.006 1.033 1.021 1.044 <0.001 

Mother (=) siblings -0.019 0.017 0.981 0.948 1.015 0.510 

Father (>) siblings -0.052 0.017 0.950 0.918 0.982 0.007 

Aggressive/ sexual/ religious Dimension 

Sex (male) 0.0810 0.171 1.084 0.775 1.516 0.638 

Age 0.159 0.042 1.173 1.081 1.273 <0.001 

Aggressive/sexual/ 
religious in FDR 

0.218 0.067 1.244 1.091 1.418 0.001 

* Mother (<) father 0.054 0.011 1.056 1.032 1.079 <0.001 

Mother (=) siblings 0.060 0.031 1.062 1.001 1.128 0.117 

Father (=) siblings 0.006 0.030 1.006 0.950 1.067 0.975 

Contamination/ Cleaning Dimension 

Sex (male) 0.099 0.133 1.104 0.851 1.432 0.455 

Age 0.087 0.035 1.091 1.018 1.169 0.014 

Symmetry/ordering  in 
FDR 

0.107 0.043 1.113 1.022 1.213 0.014 

Contamination/ 
cleaning in FDR 

0.361 0.078 1.435 1.233 1.671 <0.001 

* Mother (<) father 0.078 0.011 1.081 1.058 1.105 <0.001 

Mother (<) siblings 0.101 0.026 1.106 1.052 1.163 <0.001 

Father (=) siblings 0.023 0.023 1.023 0.978 1.071 0.585 

 

Legend: OR: odds ratio, CI: confidence interval, FDR: first-degree relative, OCS: obsessive-

compulsive symptoms; *: Gradient correlation between the three possible dyads (father x 

child, mother x child, and sibling x child) in the GEE (Generalized Estimating Equations) 

heritability model. The symbol in parentheses indicates whether a FDR (mother, father or 

sibling) influences more (>), less (<) or similarly (=) than other FDR the occurrence of index-

children´s symptoms. 
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Table 4. Psychiatric symptoms and associated clinical factors in index-children with and 

without obsessive-compulsive symptoms.  

 Index-

children 

(n=9,937) 

With 

OCS 

(n=1,459) 

Without OCS 

(n=8,478) 

P-value 

(Chi-

square) 

Sex (Male) 50.75% M: 52.12% M: 50.9% 0.001 

Age (SD) 8,9 (1,9) 9.2 (1.81) 8.82 (1.9) 0.001 

Mood disorders symptoms 19.2% 36.1% 16.24% 0.001 

Anxiety symptoms 45.8% 68.9% 41.9% 0.001 

Psychotic symptoms 4.94% 12.47% 3.64% 0.001 

Disruptive disorders symptoms 30.59% 45.1% 28.10% 0.001 

Learning disorder symptoms 29.54% 41.6% 27.46% 0.001 

Previous mental health treatments* 13.63% 22.76% 12.05% 0.001 

Associated factors ** 6.61% 13.57% 5.41% 0.001 

Legend: *: previous inpatient or outpatient mental health treatment: **: overall functional 

impairment, school refusal/withdraw or delinquent behavior. P value, Chi-square. OCS: 

obsessive-compulsive symptoms. Note that Family History Screening does not stipulate 

psychiatric diagnoses, but only the presence of symptoms.  
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Abstract  

Obsessive Compulsive-Disorder (OCD) is a chronic and disabling 

neuropsychiatric disorder characterized by obsessions and/or compulsions that 

are time consuming and cause distress and/or interference. OCD has two 

peaks of incidence: one in childhood and a second one in the early adult years. 

It is believed that more than a half of OCD patients present first symptoms in 

childhood or adolescence. Early-onset OCD affects 1% to 2% of children and 

adolescents and presents male preponderance, specific clinical features and 

comorbidity patterns.  

Some distinct features have been associated with early-onset OCD, 

such as male gender, a more chronic and severe course when not treated, and 

higher rates of comorbid tic disorders and attention-deficit hyperactivity 

disorder. Neuroimaging and genetic studies also indicate specific patterns 

reinforcing the idea that early-onset OCD is a more homogeneous OCD 

subgroup and that OCD should be regarded as a neurodevelopmental 

disorder.  

The main objective of this paper was to review the main characteristics of 

childhood-onset OCD and to provide evidence-based treatment strategies for 

OCD in childhood and adolescence. 

 

Keywords: obsessive compulsive-disorder, obsessive-compulsive symptom 

dimensions; childhood; early onset; treatment 
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1- Introduction 

Pediatric obsessive-compulsive disorder (OCD) is a common and debilitating disorder, often 

causing substantial impairment in academic, social, and family functioning (1). OCD is the 

fourth most prevalent psychiatric condition (2, 3).  Evidence shows that more than half of adult 

OCD patients begin their first symptoms in childhood and/or adolescence (4) and that early-

onset cases have distinguished clinical and etiological factors (5, 6). So far, many studies have 

demonstrated that age of onset may determine distinct clinical and etiological characteristics, 

such as a higher frequency of tics and higher familial loading of OCD and tics. Indeed, the 

association between tic disorders and early-onset OCD is striking and reinforces the idea that 

OCD should be seen as a developmental and dimensional disorder. The main purpose of this 

paper is to review the relevant data describing these early-onset OCD patients and their 

treatment. 

 

2- Epidemiology  

The lifetime prevalence of OCD has been estimated  between 1% and 3% of the population (2, 

3). The epidemiological data on children and adolescents suggest that the prevalence in this 

age group is around 0.7% for one year and around 1% to 2.3% lifetime (7, 8). Additionally, 

studies investigating subclinical presentations of OCD have reported that sub-threshold OCD 

(subclinical OCD) affects approximately 5% of children (8, 9), and that obsessive-compulsive 

symptoms (OCS) are observed in up to 20% of the population (8, 10). The relevance of these 

results has been emphasized by longitudinal studies demonstrating that the presence of OCS 

in childhood is a risk factor for developing OCD later (11, 12).   

Epidemiological studies have also demonstrated that many adult OCD patients had the onset 

of their OCS before age 14 (13). For instance, a study assessing 330 adult OCD patients found 

that 48.5% presented their first symptoms before 11 years old and 22.7% between 11 and 18 

years old (6). These findings corroborate the importance of understanding OCD as a 

developmental disorder.  

The incidence of OCD presents a bimodal distribution. The first peak is in childhood, with first 

symptoms arising on average between 7 and 12 years of age and with an odds ratio of 2-3:1 

for boys. The second peak occurs in early adulthood with a mean age of 21 years, and a slight 

female predominance (7, 10).  

Despite its relevance, there is no consensus on how best to define age of onset, since some 

authors define it as the age when the OCSs (5, 14) (6, 15), while others define it as the age 

when the symptoms start to interfere in normal functioning (16, 17) . 

Another interesting issue is what would be the best cut-off point for considering the onset as 

being early. Some authors use 10 years (5, 18), while others use the age of 18 years. More 

recently, a well conducted study in a large sample found that the best way to analyze 
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comorbidity patterns was to consider age of onset as a continuous variable, what resulted in 

the ages of 10 and 17 as the best cut-off points for early and late onset, respectively (19).  

 

3- Clinical features 

Both the DSM and the ICD Classification Manuals use the same criteria for diagnosing 

OCD in children, adolescents, and adults (20). Even though there are many similarities 

between the clinical presentations across the lifespan, children and adolescents with OCD also 

present some distinct clinical features. For instance, the younger the patient is, the higher the 

chance of having compulsions without obsessions (5). It is also not required for children to 

recognize their symptoms as ego dystonic (20). 

The onset of the OCS may be abrupt or insidious, and their thematic content varies greatly 

from patient to patient (21). Even in the same patient, it is common for symptoms to change 

over the years (22).  

Despite being highly heterogeneous, some OCS tend to be more frequent than others, 

such as obsessions with contamination, aggression, symmetry and hoarding, as well as 

cleaning, checking, counting, hoarding and arranging compulsions (23-25). Children with OCD 

also frequently present tic-like compulsions, which may be confused with complex tics, mainly 

if the compulsions are simple rituals of touching (26). In these cases, it is frequent that 

compulsions are preceded and/or accompanied not only by obsessions but also by different 

types of sensory phenomena.  

Sensory phenomena (SP) are phenotypic components of OCD and tic disorders. Even 

though there are many definitions of SP, our group has compiled previous definitions of SP 

and divided them into physical (e.g.: burning and itching sensations) and mental (e.g.: 

incompleteness or “just right” perceptions) (27) and has also developed a rating instrument for 

assessing SP in OCD and tic disorder patients, the University of São Paulo Sensory 

Phenomena Scale (USP-SPS), available upon request (28). 

In OCD children, it is common for compulsions to appear, on average, two years before 

obsessions. By adolescence, most OCD patients have both obsessions and compulsions.  

Current studies suggest that OCD in children is underdiagnosed and that up to 90% of 

the cases are not treated for many years (29). As also occurs in adults, it might also take a 

long time until the diagnosis of OCD is made and even longer until the patient searches for 

treatment. Some studies have reported an average of 2.5 years from the beginning of the OCS 

until the diagnosis is made (24). One of the explanations is the secrecy of the OCS. Patients 

often feel shame or guilt for having OCS and conceal them until they start to interfere in their 

daily functioning (30).  

In other cases, symptoms resemble the normal childhood routines. In fact, some repetitive 

behaviors may be intrinsic to some developmental stages. For instance, young children 

engage in a significant amount of ritualistic, repetitive, and compulsive-like activities that are 

part of their normal behavioral repertoire. They often have a rigid pattern of routines during 
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bedtime, mealtime, and school events (31). Therefore, OCD could be considered as a 

pathological condition with continuity with normal behaviors during different developmental 

periods (31).  

 

Obsessive-compulsive symptom dimensions  

Factor-analytic studies have reduced the OCS to a few fairly consistent and clinically 

meaningful symptom dimensions. In adult samples, many factor and cluster analytical studies 

have consistently identified at least four OCS dimensions, often named: 

contamination/cleaning; obsessions/checking; symmetry/ordering; and hoarding (32).  

An early onset has been associated with higher severity of the symmetry, ordering and 

arranging obsessions and compulsions (19). In the absence of definitive etiological markers for 

obsessive-compulsive disorder (OCD), obsessive-compulsive (OC) symptom dimensions may 

offer a fruitful point of orientation. These dimensions can be understood as defining potentially 

overlapping clinical features that may be continuous with “normal” worries first evident in 

childhood (32). Many studies have demonstrated that these dimensions are temporally stable, 

and correlate meaningfully with various genetic, neuroimaging and treatment response 

variables (33). These studies have also shown that these dimensions are similar in all age 

groups (34).  

 

OCD DIAGNOSIS   

 Some changes have been made in the recently launched DSM-5. These include: 

clarifying and simplifying the definition of obsessions and compulsions; excluding the 

requirement that patients recognize that their obsessions or compulsions are excessive or 

unreasonable and specifying one of three degrees of insight, i.e., good, poor or delusional; and 

adding a "tic-related OCD" specifier (35). Moreover, OCD in now classified amongst a group of 

disorders that seem to represent a clinical continuum (i.e., intrusive thoughts, anxiety and 

repetitive behaviors) and to share genetic and pathophysiologic mechanisms with OCD (36). 

These OCD-Related disorders comprise OCD, hoarding disorder, body dysmorphic disorder, 

tic disorders, trichotillomania, and skin picking.   

These recommendations are particularly important for the diagnosis of OCD in 

childhood and adolescence because it is frequent for children not to recognize their symptoms 

as excessive or irrational and also due to  the overlap between the early onset and the tic 

related OCD subgroups.   

For the OCD diagnosis, besides child interview and behavior observation (e.g. play 

activity), a comprehensive evaluation must be performed with parents and teachers (37, 38). 

When there is a suspicion of OCD, it is important to perform a detailed interview, letting the 

patient describe freely their compulsions, obsessions and sensory phenomena. It is vital to 

differentiate between OCD and normal childhood ritualistic behavior typical of specific 
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developmental phases, such as having some mealtime or bedtime rituals that bring comfort to 

the child (37, 38). 

The use of rating scales, such as the Children´s Yale-Brown Obsessive- Compulsive Scale 

(CY-BOCS) (39) and the Dimensional Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (DY-BOCS) 

(40) is important to assess presence and severity of OCSs in the beginning of treatment and 

also to objectively evaluate improvement. The DYBOCS was developed to assess presence 

and severity of OC symptom dimensions and has shown excellent psychometric properties 

(40).  

It is also important to evaluate family members, their interaction and how they react to 

the patients´ OCSs. It is frequent for parents and other caregivers to “accommodate” to 

children’s OCSs. The level of “family accommodation” has been associated with worse 

treatment response and outcome (41) as well as to depression and anxiety rates in the family 

members (42). Finally, high scores in the Child Behavior Checklist (43) Dysregulation Profile 

were associated with OCS symptom severity, depressive mood, and family accommodation. 

OCS and dysregulation level significantly decreased after CBT (44). 

OCS might be present in other neuropsychiatric conditions such as pervasive developmental 

disorders (45), mood disorders (46), and several genetic syndromes (47). 

Additionally, similar to adults, from 60% to 80% of OCD children and adolescents present at 

least one comorbid psychiatric disorder, specially tics and Tourette syndrome, ADHD, and 

other anxiety disorders (24, 29).  

  

The tic related OCD subgroup  

 The association between OCD and tic disorders is the most striking and therefore it 

has been included in the DSM-5 as a specifier. OCD children have reported rates of tics 

ranging from 20% to 59%, compared to 9% and 6% in adolescents and adults, respectively. 

Similarly, 48% of early-onset adult OCD patients have tics or Tourette’s syndrome, 

compared to 10% of those with a late-onset (5).  

 The “tic-related OCD” subgroup is associated to a higher risk of familial aggregation of 

both subclinical OCD and tics among first-degree relatives of OCD probands (37); higher 

male frequency; earlier age at onset; higher frequency of sensory phenomena preceding or 

accompanying the compulsions (27). Trying to disentangle the overlap between the early 

onset and the tic related OCD subgroup, de Mathis et al., (6) has analyzed  a large sample 

of early onset adult OCD patients, with and without tics. They found that patients with early 

age at onset without tic disorders presented higher mean global severity score (measured by 

DY-BOCS), and higher mean score in the “contamination/cleaning” dimension. Further 

studies of the same group assessing 813 OCD adults (236 with any chronic tic disorder) 

found higher rates of anxiety disorders, attention-deficit and hyperactivity, and impulse 

control disorders in tic related OCD group (48). 
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4- Etiology and pathogenesis 

Genetic, familial and environmental factors 

Studies have consistently reported that OCD is familial, especially among early-onset OCD 

patients (26, 49-51). Genetic epidemiological studies provide the most compelling evidence 

for the association between OCD and TS. Whether the probands are ascertained based on 

the diagnosis of TS (52-57)  or of OCD (49, 58, 59) the first-degree relatives have higher 

frequency of both OCD or tic disorders when compared to control relatives. Studies with 

OCD families have also reported that the earlier the age at onset of the OC symptoms in the 

proband, the higher the genetic loading in the family. A twin study of TS reported higher 

concordance of OC symptoms (60) reported that among 43 twin pairs in which one member 

had TS, 83% of the TS patients had OC symptoms. A population based study also found that 

early-onset OCD conferred a higher risk of OCD in family members (61). 

Among all the polymorphisms that have been studied in OCD, some relevant findings have 

been reported for the SLC1A1 (62) and the SAPAP3 genes (63), which are responsible for 

the glutamatergic expression and were correlated with repetitive behaviors in humans and 

rodents (64). Interestingly, glutamatergic candidate genes (DLGAP2) have shown a strong 

trend towards significant association with pre-frontal volumetric changes in a pediatric OCD 

sample (65), but further studies are required to establish the relationship between candidate 

genes and physiology of OCD. A recent whole genome association study found an 

association between OCD and DLGAP1, a member of the neuronal postsynaptic density 

complex.  

Mossner et al (66) found an association between a tryptophan hydroxylase-2 

polymorphism and early-onset OCD and Walitza et al., (67) found an association of a 5HT2A 

promoter polymorphism and early-onset OCD. Three studies found an association between 

dopamine receptor polymorphisms and Tic-related OCD, but they haven’t been replicated 

(68, 69). Urraca et al., (70) studied two single nucleotide polymorphisms (C17T and A118G) 

in 51 trios with OCD and found a trend toward a higher frequency of the allelic variant +G of 

the A118G polymorphism in OCD plus tic disorders (p=0.065). 

 

Non-genetic familial factors are also important for the maintenance of OCS (71). Younger 

children are more prone to involve their relatives on their rituals, what leads to higher levels of 

family accommodation (72). Several environmental factors, like birth trauma (73), streptococcal 

infections (74, 75) and other infectious agents (76) have been also associated with OCD. It´s 



8 ANEXOS 102 

 

still unknown the importance of those factors and their interaction in the early phases of brain 

development as epigenetic factors for the genesis of OCD.  

 

Neuroanatomical, neurochemical, and neuropsychological factors 

Based on structural neuroimaging studies, there are volumetric changes of basal ganglia, both 

on children and adults with OCD (77-79). Volumetric changes in gray matter of the frontal 

cortex and anterior cingulate gyri have been described in children. Those same alterations 

have been observed in adults, in both gray and white matters (80-82). It seems that children 

and adolescents with OCD present volumetric reduction of corpus callosum and pituitary and 

enlargement of the third ventricle, compared to controls (78). Functional neuroimaging studies 

have shown that the orbitofrontal cortex, anterior cingulate and striatum are hyperactive in 

OCD patients at rest and hyper responsive in the presence of symptoms. Those activities 

decrease after treatment (83-85). The amygdala is hyperactivated when there is exposition to 

specific stimuli linked to the OCS in the pediatric population (86).   

Neuropsychological tests have indicated alterations of mental flexibility, motor skills, and global 

executive deficits in individuals with OCS and OCD (87, 88). Cognitive inflexibility was found to 

be related to less frontal-cortical activation in pediatric OCD (89). Some of those findings have 

also been found in first-degree relatives of OCD patients (90). It has been suggested that some 

neuropsychological alterations in childhood, such as executive visuospatial deficits, may be a 

risk factor for adulthood OCD (91).  

The serotonergic system seems to take part in the pathophysiology of OCD, as many clinical 

trials demonstrate efficacy in decreasing OCS with the use of serotonergic drugs (92). 

Peripheral serotonergic alterations are frequently observed in OCD patients and their 

unaffected relatives what could represent endophenotypes (93). Investigations beyond the 

monoamine systems suggest that oxytocin plays an important role in OCS. Evidence from 

preclinical studies suggests that neuropeptides may have important influence on memory 

acquisition, maintenance and retrieval; grooming, maternal, affiliation, sexual and aggressive 

behavior; fixed action patterns; and stereotyped behavior. These phenomena may relate to 

some OCD features (94).  

 

Infectious and immunological factors  

 

During the past two decades it has been suggested an association between group A β-

hemolytic streptococcal (GABHS) infection as well as rheumatic fever (RF) (systemic 

autoimmune disease triggered by GABHS) and the onset or exacerbation of neuropsychiatric 

disorders, specially OCD and tics (74, 95). The pathophysiologic model suggests that GABHS 

infection in a susceptible host triggers the production of autoantibodies that cross-react with 

the cellular components of the basal ganglia, particularly in the caudate nucleus and putamen 

(95-97).  
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 Swedo et al. characterized 50 pre-pubertal children with acute onset of OCD, TS and other 

neuropsychiatric disorders after streptococcal infection and proposed the acronym PANDAS 

(Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infection) for 

these manifestations (74). PANDAS children are significantly more likely to present with 

separation anxiety, urinary urgency, hyperactivity, impulsivity and decline in school 

performance during their initial episode of neuropsychiatric disorder when compared to non-

PANDAS children (98). Although the PANDAS concept raised great expectations in the field, 

recent longitudinal studies provided no evidence for a temporal association between GABHS 

infections and tic/OC symptom exacerbations in children who meet PANDAS diagnostic criteria 

(99)  (100). Presumably, other infectious agents such as mycoplasma may trigger 

neuropsychiatric disorders (76). The higher frequency of OCS and tics in non-acute rheumatic 

fever patients reported in several studies (101-103) suggests acute changes related to GABHS 

infection might have persisted or triggered late pathophysiological changes that increase 

susceptibility to these neuropsychiatric disorders. It is also possible that obsessive-compulsive 

spectrum disorders and RF share a common familial/genetic etiology (104).  

Thus, the complexity of the mechanisms which through GABHS and RF mediate acute and 

persistent obsessive-compulsive spectrum disorders are much more complex and deserve 

more longitudinal and neurobiological studies. 

  

5- Treatment 

Treatment starts with a comprehensive evaluation of the child, the family and their 

environment. It could be divided into three main strategies, psychoeducation, psychotherapy, 

and pharmacological treatment. This review will concentrate on the main issues of 

pharmacotherapy.  

 Psychoeducation 

Psychoeducation is a crucial component of treatment not only for patients but for their families 

(105). Parents usually participate in the OCSs of their children (42). In some families, there is 

an attempt to stop the patient from performing the rituals while in others there is an 

“accommodation”. As mentioned above, family accommodation has been associated with 

patients´ poor insight about their obsessions/compulsions (42), and with family dysfunction and 

distress (106). Therefore, every family who searches for treatment should have information 

about OCD and treatment strategies. The psychiatrist should explain the specific and individual 

symptoms of the child and the different available treatments. 

 

Cognitive-behavioral therapy 

Both group and individual cognitive-behavior therapy (CBT) have demonstrated efficacy in the 

treatment of OCD children, adolescents and adults, and are recommended as first-line 

psychotherapeutic interventions according to many guidelines and reviews (24, 25, 38, 107, 

108). Not only intensive (daily) but weekly CBT are effective treatments for childhood-onset 
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OCD (108, 109). Effect size of CBT in pediatric OCD is about 1.4 (107). Exposure and 

response prevention is a cognitive-behavioral technique that has been shown to be effective in 

youths with OCD (105). CBT may be used alone (mild OCD) or in conjunction with medication 

(moderate and severe OCD).  

Long-term outcome studies have indicated that the tic related OCD subgroup does not respond 

as well as the non-tic related to psychotherapy, even though it presents a significantly higher 

improvement over the years with pharmacotherapy (110). 

 

Pharmacological Therapy 

 The first pharmacological choice for OCD in children and adolescents are the selective 

serotonin reuptake inhibitors (SSRI) (29, 111). Fluoxetine, fluvoxamine and sertraline are 

efficient and well tolerated drugs for OCD in children (29, 107, 112) and are approved by the 

Food and Drug Administration (FDA) for this use in the pediatric population. The average effect 

size of these drugs in OCD children and adolescents, compared to placebo was 0.7 (113). 

Citalopram (114) and escitalopram (115) had similar results, although FDA has not yet 

approved them for children.  

A recent metanalysis suggested that higher doses of SSRIs are associated with greater 

efficacy in the treatment of OCD. However, higher doses of SSRIs were associated with 

significantly higher proportion of dropouts due to side-effects (116). Most common side effects 

of SSRI include nausea, sedation, diarrhea, insomnia and hyperestimulation (29, 116, 117). 

Clomipramine, a serotoninergic tricyclic antidepressant, was the first psychotropic described as 

efficient for both adults and children with OCD (113, 118). Some studies suggest that its 

therapeutic effect (ES = 0.95) is even higher than SSRIs (ES=0.66) (107, 113). However, it has 

more adverse effects, such as arrhythmias, atrioventricular blockage, and anticholinergic 

symptoms (for example: dry mouth, constipation, diarrhea) (107, 118, 119).  

To achieve greater efficacy, the combination of CBT with medication has been suggested as 

the treatment of choice. In the Pediatric OCD treatment study, combined treatment showed the 

greatest decrease in symptom scores and remission rates (POTS team, 2004). A recent study 

(POTS II randomized controlled trial) assessing partial responders to SRI reported that the 

addition of CBT to medication compared with medication alone resulted in a significantly 

greater response (120). 

Treatment should start with low doses in order to reduce the risk of adverse effects (25, 121). 

An adequate trial should use the medication for at least 12 to 16 weeks with adequate doses 

(Table 1). Optimal duration of treatment for children with OCD is unknown. Most authors 

suggest that treatment should be maintained for at least 12 months after symptom resolution or 

stabilization, followed by a very gradual decrease (107). 
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Table 1: First-line pharmacological agents for the management of pediatric obsessive-

compulsive disorder  

Antidepressant FDA Approval 

 for OCD 

 in children 

Minimum  

Age by FDA 

Starting  

dose  

recommendation 

(mg/day) 

Maximum  

Dose  

recommendation 

(mg/day) 

Clomipramine Yes 5 6,25- 25 300 

Fluoxetine Yes 8 2,5-10 80 

Sertraline Yes 6 12,5-25 200 

Fluvoxamine Yes 8 12,5-50 300 

Paroxetine Yes 8 2,5-10 60 

Citalopram No -- 2,5-10 60 

Escitalopram No -- 2,5-10 30 

Adapted from: Alvarenga, Mastrorosa, Rosario  - IACAPAP, 2012 (38)  

 

After an initial treatment with an SSRI, 40-50% of patients may not respond (113). For these 

patients, it is suggested to change to another SSRI (94). Children with externalizing 

comorbidities (such as ADHD and conduct disorders), more severe symptoms and lower 

insight and parental stress or accommodation levels may have a worse response (122-125). 

Those with a family history of OCD showed a decrease up to six times in treatment effect sizes 

(125). 

  

Augmentation strategies with antipsychotics for resistant OCD are especially indicated when 

tic disorders are present in the patient or on a family member, and also if the patient has a 

poor insight (92, 126). Several clinical trials in adults proposed a significant efficacy for 

haloperidol and atypical antipsychotics in adults (92), mainly risperidone (127), quetiapine 

(128), aripiprazol (124), and olanzapine (129).  

In children and adolescents evidence is still limited to few case series and open trials 

using risperidone (127, 130), quetiapine (128), aripiprazol (126), and other atypical agents 

(131). Despite limited, empirical evidence supports the efficacy of augmentation strategies for 

SSRI treatment in children and adolescents who do not respond well to the first-line treatment. 

Finally, novel treatment strategies, as sequential multi-assignment randomized trial for 

pediatric (SMART), have shown to be feasible and effective for a heterogeneous sample of 

OCD children in the context of public health (132). 

 

6- Conclusion and future perspectives 

OCD is a common and potentially disabling condition in childhood and adolescence and OCD 

patients should be assessed from a developmental standpoint. Specific features have been 

associated with early-onset OCD, such as male preponderance, higher severity of 

compulsions, lower insight, higher presence of aggression, sexual and ordering/arranging 
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related obsessions and compulsions, higher rates of sensory phenomena and comorbid tic 

disorders. Family aggregation, immunological models and neuroimaging studies also indicate 

that early-onset OCD is a possible OCD subtype. Data have also demonstrated that a l OCD is 

better understood from a dimensional perspective. Behavioral treatments and SSRIs are first-

line options for pediatric OCD and are effective for most patients. For resistant cases, 

individualized sequential strategies and augmentation therapies might be useful. 

Beyond the research towards new pharmacological and non-pharmacological treatments, the 

identification of an at-risk population for developing OCD is required in order to develop more 

specific and cost effective preventive strategies. Additional research on how the changes in the 

DSM-5 will affect clinical and research strategies are warranted.  
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ANEXO C – Family History Screening 
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ANEXO D – Apostila de avaliação Domiciliar INPD. 
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