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Resum 
 
En l’actualitat el Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) afecta un 2% dels ciutadans espanyols 
i és considerat una de les malalties més incapacitants. Per aquest motiu, és important estudiar 
quin és l’estat actual d’aquest trastorn. En el present treball es realitza un article de revisió 
sobre el TOC. Els temes en els quals es centra aquesta revisió són l’evolució del concepte 
del TOC, les causes del trastorn, els símptomes, com es realitza el diagnòstic, el tractament 
farmacològic, la intervenció psicològica, la qualitat de vida i l’afectació de la COVID-19 en 
els pacients. Per dur a terme aquest treball, es realitza una recerca de 124 articles amb 
evidència científica aplicant els criteris de selecció. Posteriorment, es seleccionen 36 articles 
per redactar la revisió. La realització d’aquest treball, ha permès observar com ha evolucionat 
la investigació d’aquest trastorn al llarg del temps, com els canvis de concepte, l’augment 
d’estudis sobre les estructures cerebrals implicades en el TOC i l’evolució del tractament tant 
a nivell psicològic com a nivell farmacològic.  

Paraules clau: trastorn obsessiu compulsiu, anatomofisiologia, farmacologia, intervenció 
psicològica.  
 
 
Abstract 
 
Obsessive Compulsive Disorder (OCD) currently affects 2% of Spanish citizens and it is 
considered one of the most disabling diseases. For this reason, it is important to study the 
current status of this disorder. A review article on OCD has been carried out in this work. 
The topics of this review are focused on the evolution of the concept of OCD, the causes of 
the disorder, the symptoms, how the diagnosis is made, pharmacological treatment, 
psychological intervention, quality of life and the effect of COVID-19 on patients. In order 
to carry out this work, a search of 124 articles with scientific evidence was carried out, the 
selection criteria were applied. Subsequently, 36 articles were selected to write the review. 
The realization of this work has allowed us to observe how research on this disorder has 
evolved over time, such as the changes in concept, the increase in studies on the brain 
structures involved in OCD and the evolution of treatment at both the psychological and 
pharmacological levels.  

Keywords: obsessive compulsive disorder, anatomophysiology, pharmacology, 
psychological intervention. 
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1. Introducció 
 
El present Treball de Final de Grau consisteix en una revisió bibliogràfica dels coneixements 

del Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC). Aquest trastorn es caracteritza principalment per la 

presència persistent i prolongada d’obsessions i/o compulsions. El TOC està classificat en el 

Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM), actualment DSM-V, en la 

categoria de Trastorns Obsessius Compulsius i trastorns relacionats. 

 

El motiu per escollir aquest tema sorgeix principalment, per un interès personal sobre aquest 

trastorn que apareix molt abans de començar el Grau en Psicologia. Fa molts anys que conec 

persones diagnosticades amb aquesta patologia, és un trastorn molt complex per ells i aquest 

patiment la societat el desconeix perquè es mostra d’una forma molt superficial als mitjans 

de comunicació. A més, una altra motivació per escollir aquest tema, va ser en observar que 

durant la pandèmia s’han intensificat els símptomes d’alguns dels pacients amb aquesta 

patologia.  

 

Per tant, vaig decidir realitzar aquest treball per poder conèixer en profunditat el tema, saber 

les causes  d’aquest trastorn, com es pot diagnosticar, quins són els símptomes, el tractament 

més adequat, etc.  

 

Pel que fa a l’estructura del treball, per tal de dur a terme la revisió bibliogràfica, en el primer 

apartat s’exposen els objectius que es volen assolir amb aquest treball. En el segon, trobem 

l’apartat de metodologia on s’explica el mètode de recerca utilitzat, els criteris de selecció 

que s’han determinat per escollir els articles que es fan servir en la revisió i també, 

s’anomenen els tipus de fonts i bases de dades utilitzades per la recerca.  

 

En el tercer apartat, es desenvolupa la fonamentació teòrica i discussió dels diferents 

coneixements i resultats obtinguts a través dels articles escollits. La informació que s’exposa 

en aquest punt, es divideix en diferents apartats:  

1. Concepte del Trastorn Obsessiu Compulsiu. 

2. Epidemiologia. 

3. Bases Anatomofisiològiques 



   

5 
 

- Escorça Cingulada Anterior. 

- Escorça Prefrontal. 

- Circuits Neuronals. 

- Neurotransmissors.  

4. Etiologia. 

5. Comorbiditat. 

6. Manifestacions Clíniques. 

7. Diagnòstic. 

8. Tractament 

- Intervenció Psicològica. 

- Tractament Farmacològic. 

9. Qualitat de vida i aspectes socials.  

10.  Afectació de la COVID-19 en els pacients amb TOC. 

 

En l’últim punt del treball, trobem les conclusions que s’han extret de la realització de 

l’article de revisió.  
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2. Objectius 
 
L’objectiu general d’aquest treball es basa en realitzar una revisió bibliogràfica sobre el 

Trastorn Obsessiu Compulsiu en els últims onze anys. A partir d’aquest objectiu general, es 

proposen els següents objectius específics:  

• Actualitzar els coneixements sobre el TOC. 

• Conèixer els tractaments utilitzats en l’actualitat. 

• Conèixer les estructures cerebrals implicades en el TOC.  

• Conèixer les causes d’aquest trastorn.  

• Identificar l’afectació de la COVID-19 en els pacients amb TOC. 
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3. Metodologia 
 
3.1. Mètode de recerca 
 
Per tal de realitzar l’article de revisió, el mètode de recerca utilitzat és la revisió bibliogràfica. 

Es tracta d’un article científic que analitza la bibliografia actual d’un tema específic. La 

informació que conforma l’article és extreta de la bibliografia ja publicada per altres autors, 

per tant, l’objectiu principal és investigar sobre el TOC per respondre a l’objectiu de l’article, 

recollint i seleccionant el que es sap de la literatura existent sobre aquest trastorn per després 

analitzar i discutir aquesta informació. Per tant, la meva investigació es centra en 

l’actualització dels coneixements sobre el Trastorn Obsessiu Compulsiu. 

 

Seguint les especificacions de l’autor Merino-Trujillo (2011) els passos que s’han seguit per 

realitzar un article de revisió han sigut els següents:  

1. Resumir la informació sobre el TOC. 

2. Identificar els aspectes més rellevants sobre el tema revisat. 

3. Identificar les aproximacions teòriques elaborades sobre el trastorn. 

4. Conèixer les aproximacions metodològiques de l’estudi del TOC. 

5. Identificar les variables associades a l’estudi.  

6. Proporcionar informació àmplia sobre el TOC. 

7. Estalviar temps i esforç en la lectura de documents primaris. 

8. Ajudar al lector a preparar comunicacions, classes, etc.  

9. Contribuir a superar les barreres d’idiomes.  

 

El tipus de revisió que s’ha dut a terme és la revisió descriptiva. En aquesta revisió descriptiva 

s’ha seleccionat la informació més rellevant, presentant-la com una síntesi i afegint les 

conclusions extretes. D’aquesta manera, es facilita al lector una posada al dia dels conceptes 

útils en àrees en constant evolució, com és el cas dels coneixements del TOC.  

 

Aquest tipus de revisions tenen una gran utilitat en el camp de la psicologia, la psiquiatria, la 

neuroanatomia, la neuropsicologia i també interessarà a persones de camps connexos, perquè 



   

8 
 

llegir bones revisions és la millor manera d’estar al dia en les nostres esferes generals 

d’interès (Day, 2005, p.6 citat per Guirao-Goris et al., 2008).  

 

El procés d’elaboració de l’article de revisió s’ha centrat en les etapes marcades pels autors 

Guirao-Goris et al. (2008): 

 
• Definir els objectius de la revisió sobre el TOC. 

• Realitzar la recerca bibliogràfica sobre aquest trastorn 

- Consulta de base de dades i fonts documentals. 

- Establir una estratègia de recerca.  

- Concretar els criteris de selecció dels documents.  

• Organitzar la informació seleccionada. 

• Redactar l’article de revisió.  

 

Per dur a terme la revisió bibliogràfica s’ha seguit una estratègia de recerca concreta:  

1. Determinar les paraules claus. 

2. Recerca dels articles en les bases de dades. 

3. Aplicar els criteris de selecció. 

4. Realitzar una lectura crítica.  

 

Primer s’han definit les paraules claus utilitzades per fer la recerca. Una vegada 

seleccionades, s’ha realitzat la recerca bibliogràfica en les bases de dades i s’han triat els 

articles segons el seu títol i resum. Després, s’han aplicat els criteris de selecció del treball 

per determinar els articles que seran útils en la revisió bibliogràfica. A continuació, s’ha 

realitzat la lectura crítica dels documents seleccionats, la qual ha consistit en verificar si un 

article és vàlid i útil per la meva recerca.  

 

Segons Santillán (2014), els passos per realitzar una lectura crítica són els següents: analitzar 

el títol, revisar superficialment l’article, analitzar el resum/abstract, realitzar una lectura 

comprensiva de l’article, resoldre dubtes sobre l’article, llegir l’article detingudament i 

reflexionar críticament sobre el que s’ha llegit. Per últim, s’ha realitzat la redacció del treball 
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seguint l’estructura d’un article de revisió: introducció, mètode, desenvolupament i discussió, 

conclusions i referències bibliogràfiques.  

 

3.2. Criteris de selecció  
 
Els articles seleccionats en la recerca bibliogràfica van ser 124 articles, aquests són originals 

i de revisió i estan escrits majoritàriament en anglès i en castellà. Tots els articles utilitzats 

en aquesta revisió bibliogràfica tenen un nivell de qualitat alt d’evidència científica, és a dir, 

es fa ús de dades validades pel mètode científic, aquest és un mètode d’investigació que es  

basa en l’evidència empírica, observable i mesurable. Els articles es troben entre els tres 

primers nivells de l’escala de l’Agency for helthcare Research and Quality. El primer nivell 

són la revisió sistèmica i la metanàlisi, el segon nivell són els assajos clínics aleatoritzats i 

per últim, el tercer nivell són els estudis descriptius, estudis comparatius, estudis de 

correlació o estudis de cas-control (Martinez y Gijon-Nogueron, 2017).  

 

Després de realitzar la recerca bibliogràfica es van aplicar els criteris de selecció per tal de 

seleccionar definitivament els articles que s’han utilitzat en el treball. Els criteris de selecció 

que s’han determinat per incloure els articles sobre el Trastorn Obsessiu Compulsiu en la 

revisió són:  

 
- Articles amb les paraules claus seleccionades. 

- Articles publicats entre els anys 2010 – 2021. 

- Articles amb evidència científica.  

- Factor d’impacte.  

- Accés al text complet de l’article.  

- Els articles són revisions sistemàtiques, meta-anàlisis i assajos clínics.  

- La mostra mínima seleccionada són 42 pacients.  

 
 
 
 
 
 



   

10 
 

3.3. Fonts 
 
La recerca dels articles científics per redactar una revisió bibliogràfica es pot realitzar a través 

de diferents tipus de documents. En la revisió bibliogràfica d’aquest treball s’han utilitzat dos 

tipus de fonts: les fonts primàries i les fonts secundàries (Figura 1). En aquest cas, no s’ha 

utilitzat cap font terciària.   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

 
 Figura 1. Tipus de fonts utilitzades. 

 

Per realitzar la recerca dels articles científics que s’han utilitzat en aquesta revisió 

bibliogràfica, s’han consultat les següents bases de dades: 

 
• Pubmed. 

• Mendeley. 

• Google Acadèmic. 

• UCercaTot - UVic.  

• Dialnet.  

 

 

Fonts Primàries 

Fonts Secundàries 

S’han utilitzat articles 
originals, que han 

proporcionat informació 
directa. 

Permeten localitzar les fonts 
primàries. S’han utilitzat 
base de dades, revisions 

sistemàtiques, metanàlisi. 
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En aquestes bases de dades, per dur a terme la recerca bibliogràfica, s’han utilitzat les 

següents paraules claus en anglès i en castellà: 

Obsessive compulsive disorder. 

Symptomatology. 

Diagnosis. 

Treatment. 

Anatomophysiology.  

Epidemiology.  

Etiology.  

Pharmacology. 

Cognitive-behavioral therapy. 

Quality of live. 

COVID-19. 

Trastorno obsesivo-compulsivo. 

Sintomatología. 

Diagnóstico. 

Tratamiento. 

Anatomofisiologia. 

Epidemiologia. 

Etiologia. 

Farmacologia. 

Terapia cognitivo-conductual. 

Calidad de vida.  

 

Finalment, després de la lectura crítica i aplicar els criteris de selecció, s’han seleccionat 36 

articles que s’han utilitzat per redactar el marc teòric d’aquest treball.  

 
 

         Figura 2. Procés recerca bibliogràfica. 
 

 

 

 

 

Recerca bibliogràfica
•124 articles

Aplicació dels criteris 
de selecció

Articles seleccionats
•36 articles
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Taula 1. Articles seleccionats.  
Autor Informació 

APA (2013) Criteris diagnòstics, prevalença, inici de la malaltia, curs de la 
malaltia, factors de risc. 

Stein et al. (2019) Curs de la malaltia, inici de la malaltia, neurotransmissors, escales 
diagnòstiques. 

Seibell & Hollander (2014) Prevalença, edat d’inici, factors de risc genètic. 
Foa (2010) Primeres teories sobre el TOC, teràpia psicodinàmica, teràpia 

conductual, teràpia cognitiva, teràpia cognitiu-conductual. 
Abramowitz & Jacoby (2014) Diferències DSM-IV i DSM-V. 
Lozano-Vargas (2017) Prevalença, comorbiditat. 
Huertas (2014) Història del concepte del TOC. 
Fineberg et al. (2018) Escorça prefrontal. 
Fenske & Petersen (2015) Curs de la malaltia, edat d’inici, prevalença, diagnòstic diferencial. 
Torres et al. (2016) Comorbiditat. 
Pallanti et al. (2011) Comorbiditat. 
Lochner et al. (2014) Comorbiditat. 
Moreira et al. (2017) Escorça cingulada anterior, circuit cortico-estriat-tàlem-cortical. 
Nakao et al. (2014) Escorça prefrontal, circuit orbitofrontal-subcortical, model 

multidimensiona, circuit cortico-estriat-tàlem-cortical, 
neurotransmissors. 

Robbins et al. (2019) Escorça cingulada anterior, neurotransmissors. 
Del Casale et al. (2011) Escorça cingulada anterior. 
McGovern & Sheth (2017) Escorça cingulada anterior dorsal. 
Hirschtritt et al (2017) Manifestacions clíniques. 
Williams et al. (2013) Dimensions obsessives-compulsives i tipus d’obsessions. 
Rapp et al. (2016)  Escales diagnòstiques. 
McKay et al. (2015) Teràpia cognitiva, teràpia cognitiu-conductual, exposició i 

prevenció de resposta. 
Moody et al. (2017) Teràpia cognitiva, teràpia cognitiu-conductual. 
Olatunji et al. (2013) Teràpia cognitiu-conductual. 
Belloch et al. (2011) Teràpia cognitiu-conductual. 
Bloch et al. (2013) Tractament farmacològic. 
Salkovskis et al. (2016) Tractament farmacològic. 
Poppe et al. (2016) Tractament farmacològic. 
Dold et al. (2015) Tractament farmacològic. 
Del Casale et al. (2019) Tractament farmacològic. 
Kellner (2010) Tractament farmacològic 
Menchón et al. (2016) Qualitat de vida i aspectes socials en el TOC. 
Subramaniam et al. (2013) Qualitat de vida i aspectes socials en el TOC. 
Kugler et al. (2013) Qualitat de vida i aspectes socials en el TOC. 
Schwartzman et al. (2017) Factors que empitjoren la qualitat de vida en el TOC. 
Khosravani et al. (2021) Augment de la gravetat dels símptomes en el TOC a causa de 

l’aparició del COVID-19. 
Fontenelle & Miguel (2020) Nous pacients amb TOC per la COVID-19. 
Nota. Articles utilitzats per la redacció de l’article de revisió. En la columna d’informació es menciona el 
tipus d’informació que s’ha utilitzat de cada article.  
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4. Fonamentació teòrica i discussió 
 
4.1. Concepte Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) 
 
L’any 1838, l’autor Jean Etienne Dominique Esquirol (citat per Huertas, 2014) va descriure 

per primera vegada el concepte monomania, terme relacionat amb les obsessions i amb el 

qual les obsessions entren en l’àmbit de la salut mental. L’autor situava les obsessions en 

l’àmbit de les monomanies, definint les obsessions com una idea fitxa amb una bogeria 

parcial i amb consciència d’aquestes idees o pensaments absurds. 

 

L’any 1857, l’autor Bénédict-Augustin Morel (citat per Huertas, 2014) va utilitzar el 

concepte de deliri emotiu per parlar de les obsessions, aquest considerava que les obsessions 

eren un trastorn emocional i que l’herència genètica era un factor clau en el trastorn. 

 

Anys més tard, el psicoanalista Sigmund Freud (1894) comença a utilitzar el concepte de 

neurosi obsessiva per fer referència a les obsessions. En el seu concepte sobre la neurosi 

obsessiva, menciona dos elements essencials, la idea que se l’imposa al subjecte i l’estat 

emotiu (ansietat, dubte...) que ell associa a aquesta idea. L’estat emotiu no canvia, però la 

idea si es pot modificar (Huertas, 2014). 

 

Al segle XX, el psicòleg Pierre Janet (1903) (citat per Huertas, 2014) va crear un nou 

concepte, la psicoastènia, per anomenar a les obsessions. La psicoastènia estava relacionada 

amb símptomes obsessius, pànic, fòbies, tics i estats hipocondríacs. 

 

L’any 1950, els autors Dollard i Miller (citat per Foa, 2010), van adoptar la teoria de Mowrer 

per explicar l’ansietat i l’evitació en el TOC. Aquesta teoria, explica que un estímul 

condicionat (pensament, imatge o objecte) pot causar por si apareix reiteradament amb un 

estímul incondicionat que provoca angoixa o malestar. Posteriorment, la reacció de por 

davant l’estímul condicionat incita a l’individu a realitzar conductes d’evitació, com per 

exemple en el TOC les compulsions són les conductes evitatives de l’individu.  
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Seguidament, l’any 1985, els autors Foa i Kozak (citat per Foa, 2010) van proposar que el 

TOC es caracteritzava per cognicions errònies de les persones. Les principals cognicions 

errònies destacades per aquests autors són:  

- Associació d’un alt risc a situacions segures. 

- Donen una extremada gravetat a les coses dolentes que ells pensen que poden succeir.  

- Si no saben si una cosa és segura, automàticament ho consideren perillós.  

 

També, en l’any 1985, l’autor Salkovskis (citat per Foa, 2010) també va exposar una teoria 

sobre cinc trets del TOC: 

- Pensar en realitzar un acte és com si ho haguessis portat a terme. 

- Moralment és el mateix no prevenir un mal que causar-ho. 

- La responsabilitat pel mal no es redueix per circumstàncies atenuants.  

- No realitzar compulsions per un pensament sobre el mal és el mateix que tenir la 

intenció de fer-ho.  

- Les persones han de tenir un control sobre els seus pensaments.  

 

Posteriorment, l’any 1995, el TOC va ser descrit per aquest nom als manuals Manual 

Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM-IV) i Classificació Internacional de 

Malalties (CIE10).  

 

Pel que fa al concepte actual, el Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) es defineix com una 

patologia mental caracteritzada per la presència d’obsessions i/o compulsions. Les 

obsessions són pensaments o imatges que apareixen freqüentment de forma intrusiva i no són 

desitjats per la persona. Aquests pensaments o imatges poden provocar ansietat en els 

individus, per reduir aquesta ansietat realitzen les anomenades compulsions. Les 

compulsions són conductes o actes mentals que realitzen de forma repetitiva davant d’una 

obsessió per tal de rebaixar l’ansietat. 
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- Diferències entre els DSM-IV-TR i el DSM-V 

El Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM) va realitzar canvis entre el 

DSM-IV-TR publicat l’any 2002 i el DSM-V publicat l’any 2013 en la classificació i 

definició del Trastorn Obsessiu Compulsiu. 

 

El principal canvi en el TOC entre els manuals de diagnòstic és que en el DSM-IV-TR el 

TOC formava part del grup de Trastorns d’Ansietat, en canvi, en el DSM-V s’ha inclòs en 

un nou grup de trastorns anomenat Trastorns Obsessius-Compulsius i trastorns relacionats. 

Dins d’aquest grup, hi ha el Trastorn Obsessiu Compulsiu, el Trastorn Dismòrfic Corporal, 

Tricotil·lomania, Trastorn d’Acumulació i Trastorn d’Excoriació.  

 

El canvi d’agrupació va realitzar-se per agrupar trastorns caracteritzats per la presència de 

pensaments obsessius i/o conductes repetitives (APA, 2013). D’altra banda, l’autor 

Hollander (citat per Abramowitz & Jacoby, 2014) també va presentar diferents arguments 

científics perquè es realitzés aquesta agrupació de trastorns i posteriorment, els autors 

Abramowitz & Jacoby (2014) van publicar uns contra arguments per rebatre el raonament 

d’Hollander (2011) (Taula 2).  

 

Taula 2. Característiques comunes del TOC i els trastorns relacionats.  
Hollander (2011) Abramowitz & Jacoby (2014) 

 
 

Tenen comportaments repetitius amb 
símptomes primaris. 

Les conductes repetitives no són tan 
característiques d’aquests trastorns, ja que  

no totes les persones que pateixen TOC 
realitzen compulsions i hi ha trastorns que 
presenten aquestes conductes sense formar 

part d’aquesta classificació. 
 
 

Tenen característiques associades similars. 
Exemple: l’edat d’inici, comorbiditat i 

associacions familiars. 

Respecte a l’edat d’inici i el curs, altres 
trastorns tenen la mateixa edat d’inici i curs 

que el Trastorn Obsessiu Compulsiu i els 
trastorns relacionats. Per tant, no significa 
que això sigui específic d’aquest grup. Pel 

que fa a la comorbiditat, s’ha trobat un 
índex més elevat de trastorns relacionats 

amb l’ansietat que dels trastorns relacionats 
amb el TOC. Per últim, s’ha mostrat que 
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entre les persones que pateixen TOC hi ha 
un nombre més elevat de familiars amb 

altres trastorns d’ansietat que familiars amb 
trastorns relacionats amb el TOC. 

 
Comparteixen circuits cerebrals anormals i 

anomalies de neurotransmissors. 

No hi ha gaires estudis controlats que 
realitzin una comparació entre els pacients 

amb TOC amb els que pateixen altres 
trastorns relacionats i els que tenen 

trastorns d’ansietat. 
 
 
 
 

Superposició en la resposta al tractament. 
 

Només es pot considerar aquesta 
superposició si existeix una resposta als 

fàrmacs inhibidors selectius de recaptació 
de serotonina (ISRS) igual o similar entre el 
TOC i els trastorns relacionats, si només en 

els trastorns relacionats amb el TOC 
s’observa una resposta superior als fàrmacs 

ISRS i si aquests fàrmacs són el millor 
tractament disponible pel TOC i els 

trastorns relacionats. 
Nota. S’exposen els arguments de l’autor Hollander (2011) a favor de l’agrupació del TOC i els trastorns 
relacionats en el DSM-V i els contra arguments dels autors Abramowitz & Jacoby (2014).   
 
Un altre canvi realitzat, entre el DSM-IV-TR i el DSM-V en la patologia del TOC, són els 

especificadors del trastorn. En el DSM-IV-TR, només es mencionava que s’havia 

d’especificar si hi havia “poca introspecció” (les persones que pensen que les creences del 

TOC podrien ser reals). En canvi, en el DSM-V s’ha d’especificar si hi ha una “bona 

introspecció” (la persona és conscient que les creences del TOC no són certes), “poca 

introspecció” i “absència d’introspecció amb creences delirants” (la persona considera certes 

les creences del TOC). A més, s’ha d’especificar si l’individu pateix o ha patit un trastorn de 

tics.  

 

Un últim canvi destacat entre els dos manuals, és l’eliminació del criteri B dels DSM-IV-TR 

en el DSM-V. Aquest criteri consistia en què els individus amb TOC havien de reconèixer 

en algun moment que les obsessions i/o compulsions eren irracionals i desmesurades.  
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4.2. Epidemiologia 
 
La prevalença del trastorn als Estats Units és l’1,2% (APA, 2013; Seibell & Hollander, 2014), 

tot i que hi ha altres autors que indiquen una prevalença d’entre el 2,3% (Fensken & Petersen, 

2015). A Espanya la prevalença és del 2% (Lozano-Vargas, 2017) i a nivell internacional 

està entre 1,1-1,8% (APA, 2013).  

 

En el Trastorn Obsessiu Compulsiu l’edat mitjana d’inici és 19,5 anys (Fenske & Petersen, 

2015; Seibell & Hollander, 2014). També, pot aparèixer després dels 30 anys, però hi ha una 

baixa probabilitat.  

 

Normalment, els homes tenen un inici més aviat que les dones. Als Estats Units un 25% dels 

homes que pateixen TOC el van presentar abans dels 10 anys (APA, 2013). En el cas de les 

dones, l’inici del trastorn pot ser a l’adolescència i a vegades, pot arribar a precipitar-se pel 

peripart o postpart (Stein at al., 2019).  

 

Respecte al curs de la patologia, generalment, el TOC és un trastorn que apareix aviat i durant 

un llarg període de temps (Stein at al., 2019). Aquest trastorn pot arribar a ser crònic en el 

60-70% dels casos i els símptomes van oscil·lant durant el transcurs de la malaltia. Hi ha 

possibilitats que hi hagi una major remissió dels símptomes si el seu inici és tardà, els 

símptomes són de curta durada i des de l’inici del tractament hi ha una bona reacció a  aquest 

(Fensken & Petersen, 2015). Tot i que un inici aviat de la malaltia pot ser signe d’un futur 

curs crònic, un 40% podria presentar una remissió en l’adultesa (APA, 2013).  

 

També, és important destacar que segons l’APA (2013), gairebé la meitat de les persones que 

pateixen TOC han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Una quarta part 

d’aquestes persones han realitzat un intent de suïcidi.  
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4.3. Bases Anatomofisiològiques 
 
Les estructures cerebrals implicades en el TOC formen part principalment del sistema límbic, 

és a dir, del nostre sistema emocional. A continuació s’analitza la implicació de les diferents 

estructures en el TOC: escorça cingulada anterior, escorça prefrontal, circuits neuronals i 

neurotransmissors.  

 
4.3.1. Escorça Cingulada Anterior 
 
L’escorça cingulada anterior (ACC) està situada al voltant del cos callós i connectada amb 

l’hipocamp, l’amígdala, l’hipotàlem, etc. Està involucrada amb el control executiu i 

emocional. 

 

En l’ACC s’ha observat alteracions volumètriques (Atmaca et al., 2007; Kang et al., 2004; 

Rotge et al., 2009, citat per Moreira et al., 2017). En estudis d’imatges funcionals han mostrat 

un augment del metabolisme i d’activitat en aquesta àrea (Molina et al., 1995, citat per 

Moreira et al., 2017). Aquesta hiperactivitat de l’ACC ho relacionen amb l’ansietat que 

pateixen els pacients amb TOC.  

 

En canvi, en un estudi on els pacients van realitzar la tasca Stroop (han de mencionar el color 

de la paraula i no la paraula que està escrita), les persones que pateixen TOC han mostrat una 

activació disminuïda de l’ACC (Del Casale et al., 2011). 

 

Per últim, s’ha trobat una associació entre la gravetat dels símptomes amb 

l’hipermetabolisme en l’escorça cingulada anterior i amb una major activació d’aquesta àrea 

(Robbins et al., 2019).  
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Figura 3. Escorça Cingulada Anterior. Extret de “Anterior Cingulate Cortex” de M. Brodmann (2009), 
Wikimedia Commons.  
 

Respecte, l’escorça cingulada anterior dorsal (dACC) es situa entre els fluxos d’entrada 

sensorial, les regions de processament cognitiu i afectiu i les estructures que regulen la sortida 

conductual (McGovern & Sheth, 2017).  

 

 
Figura 4. Escorça Cingulada Anterior Dorsal. Extret de “The anatomical location and volume of each seed 
religion is depicted” de E. Woodcock, S. Wadehra & V. Diwadkar, Frontiers in Systems Neuroscience. 
Copyright, 2016, Woodcock, Wadehra and Diwadkar (Creative Commons Attribution License). 
 

McGovern & Sheth van fer l’any 2017 una revisió bibliogràfica sobre el paper de l’escorça 

cingulada anterior dorsal en el Trastorn Obsessiu Compulsiu. Primer, van identificar 23 

estudis de neuroimatge funcional en estat de repòs. D’aquests estudis, 13 van mostrar que la 

dACC es mostrava hiperactiva en estat de repòs, 5 van mostrar una disminució de la seva 

activitat i 4 no van trobar cap diferència. Posteriorment, van analitzar 20 estudis sobre el 

volum de la substància grisa en la dACC. Els autors van trobar que en 10 estudis dels 20 hi 

havia una disminució de la substància grisa i altres estudis no van mostrar diferències.  
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Al llarg dels anys s’ha observat com els pacients amb TOC tenen problemes per disminuir o 

eliminar la por a un estímul concret. Aquests pacients, en la ressonància magnètica funcional 

quan realitzen tasques de condicionament de la por mostren una menor activació de la dACC. 

Els estudis de ressonància magnètica estructural de la dACC han observat que el grossor 

cortical es relaciona amb les mesures d’aprenentatge de la por. Els pacients en la teràpia 

d’exposició i prevenció de resposta han mostrat una reducció del grossor cortical en la dACC 

(Fullana et al., 2014, citat per McGovern & Sheth, 2017).  

 

Des de la perspectiva de la neurociència cognitiva, l’escorça cingulada anterior dorsal està 

implicada en diversos processos cognitius com per exemple la selecció d’accions. Sembla 

que aquesta àrea s’activa en tasques que necessiten realitzar un esforç cognitiu. A més,  els 

autors afegeixen que hi ha una mala especificació dels senyals de control cognitiu per part 

d’aquesta àrea i això pot afectar en l’aparició de pensaments obsessius i compulsions 

(McGovern & Sheth, 2017). 

 

En conseqüència de tota la informació sobre que la disfunció de la dACC esta associada al 

TOC, van decidir seguir la hipòtesi que si es realitza una modulació de la funció de la dACC, 

millorarà els símptomes del trastorn.  

 

Entre el 1950-1960 es van realitzar dos tractaments, la cingulotomia bilateral que va tenir 

una resposta parcial en 20 pacients dels 44 tractats i la cingulotomia estereotàctica que va 

mostrar una resposta en el 25-30% dels pacients (Dougherty et al., 2002; Insel et al., 2010; 

Whitty et al., 1952, citat per McGovern & Sheth, 2017). Actualment, tractaments quirúrgics 

més moderns estan donant resultats semblants, com per exemple un estudi que va realitzar 

un seguiment de cinc anys va obtenir que el 69% dels pacients van presentar una resposta 

parcial i el 47% una resposta completa (Stheth et al., 2013, citat per McGovern & Sheth, 

2017).  
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4.3.2. Escorça Prefrontal 
 
Alguns estudis han observat la funció de la memòria de treball en el TOC mitjançant mètodes 

neuropsicològics i de neuroimatge funcional. Aquests, han mostrat una mala realització en el 

nivell més difícil de la tasca i una de les àrees involucrades en aquesta memòria de treball és 

l’escorça prefrontal. 

 

L’escorça prefrontal està situada en el lòbul frontal i es relaciona amb els processos cognitius, 

regulació de les emocions i memòria de treball. Aquesta àrea presenta un hipermetabolisme 

en els pacients amb TOC i més concretament, en l’escorça prefrontal dorsolateral s’observa 

una major activació.  

 

Heuvel et al. i Togao et al. (citat per Nakao et al., 2014) han mostrat que en el TOC hi ha una 

disminució del volum de substància grisa en l’escorça prefrontal dorsolateral i l’escorça 

prefrontal medial i bilateral.  

 

Hi ha diferents àrees del cervell relacionades amb els processos cognitius en el TOC: 

l’escorça prefrontal dorsolateral, l’escorça cingulada anterior i les regions posteriors (Nakao 

et al., 2014). L’escorça prefrontal ventromedial forma part dels processos avaluatius afectius, 

del comportament flexible i de l’aprenentatge de la por (Fineberg et al., 2018).    

 
Figura 5. Escorça Prefrontal. Extret de “Corteza Prefrontal: el director de orquesta” de M.J. Vega (2017),  
Hablemos de Neurociencia. Copyright, Hablemos de Neurociencia. 
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4.3.3. Circuits Neuronals 
 
Els circuits neuronals són un conjunt de connexions de neurones que realitzen totes les 

funcions del sistema nerviós. En el TOC es destaca el circuit orbitofrontal-subcortical, el 

model multidimensional i el circuit cortico-estriat-tàlem-cortical.  

 
Circuit orbitofrontal-subcortical 

Segons l’autor Saxena et al. (citat per Nakao et al., 2014) va proposar el model de circuits 

orbitofronto-subcortials (OCD-loop) com una de les possibles explicacions de l’aparició del 

TOC. Aquest autor va proposar que hi ha un bucle (loop) orbitofrontal lateral que involucra 

projeccions des de l’escorça orbitofrontal (OFC) al nucli caudat i estriat ventral, després 

passa al tàlem mediodorsal a través del pàl·lid intern i regressa del tàlem a l’escorça 

orbitofrontal (Figura 6).  

 

Una altra proposta de l’autor era que el TOC era causat per un desequilibri entre les vies 

directes (excitadores, escorça orbitofrontal – estriat - glòbul pàl·lid – tàlem – cortical) i 

indirectes (inhibidores, escorça dorsolateral prefrontal -  estriat – globus pàl·lid – nucli 

subtalàmic – cortical) dins del circuit, provocant un bloqueig en el nucli caudat i una 

hiperactivació entre l’escorça orbitofrontal i el tàlem (Saxena et al., 1998, citat per Nakao et 

al. 2014).  

 
Figura 6. Bucle orbitofrontal lateral. Extret de “Neurobiological model of obsessive-compulsive disorder: 
evidence from recent neuropsychological and neuroimaging findings”, de Nakao et al., 2014. Psychiatry and 
clinical neurosciences, 68 (8).  
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En el TOC, aquest circuit provoca disfunció executiva i disfunció no verbal i en conseqüència 

apareixen les conductes obsessives-compulsives (Nakao et al., 2014).  

 

Nakao et al. (2014), afegeix que hi ha una xarxa composta per l’escorça prefrontal 

dorsolateral, l’escorça cingulada anterior i les regions posteriors que pot estar relacionat amb 

els processos cognitius del TOC. D’aquesta manera, el circuit orbitofrontal-subcortical 

estaria relacionat amb la simptomatologia del TOC.  

 
Figura 7. Xarxa formada per l’escorça prefrontal dorsolateral, l’escorça cingulada anterior i les regions 
posteriors poden estar relacionades amb les cognicions del TOC i les regions orbitofrontoestriades poden estar 
relacionades amb la simptomatologia del TOC. Extret de “Neurobiological model of obsessive-compulsive 
disorder: evidence from recent neuropsychological and neuroimaging findings”, de Nakao et al., 2014. 
Psychiatry and clinical neurosciences, 68 (8). 
  
Model multidimensional 

Una altra proposta sobre la neuroanatomia del TOC va ser el model multidimensional. Aquest 

model considera que les dimensions simptomatològiques del TOC estan relacionades amb 

diferents circuits neuronals. A través de ressonàncies magnètiques funcionals s’ha observat 

que les compulsions de control podrien estar relacionats amb la xarxa frontal-subcortical i 
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mostren una hipoactivació en el caudat esquerre i l’escorça cingulada anterior esquerra. I les 

compulsions de neteja amb el sistema frontal-límbic i mostren una hiperactivació en regions 

cortico-cerebeloses bilaterals (Kuroki et al., 2005; Murayama et al., 2013, citat per Nakao et 

al. 2014). Els símptomes d’agressió connectats entre el cos estriat ventral, l’amígdala i 

l’escorça frontal ventromedial i els símptomes sexuals i religiosos connectats amb el ventral 

estriat-insular (Harrison et al., 2013, citat per Nakao et al., 2014).  

 

Circuit cortico-estriat-tàlem-cortical (CSTC) 

En el circuit cortico-estriat-tàlem-cortical (CSTC), els tractes de les regions frontals es 

projecten cap al cos estriat i posteriorment, viatgen per vies directes e indirectes fins al tàlem 

i es projecten cap a les regions frontals (Moreira et al., 2017).  

 

Concretament, en els pacients amb TOC, s’han observat variacions en el volum de l’escorça 

orbitofrontal, escorça cingulada anterior i tàlem (Atmaca et al., 2007; Kang et al., 2004; 

Rotge et al., 2009; citat per Moreira et al., 2017). També, s’ha mostrat un increment del 

metabolisme i hiperactivitat en algunes regions del cervell mentre realitzen una tasca. A més, 

apareix una disminució de l’activació de l’escorça prefrontal dorsolateral i l’escorça parietal 

(Nakao et al., 2014; Moreira et al., 2017). 

 
4.3.4. Neurotransmissors 
 
Els neurotransmissors són substàncies químiques que s’encarreguen de transmetre els senyals 

des d’una neurona a l’altre a través de les sinapsis. En el TOC hi ha tres neurotransmissors 

claus relacionats amb els símptomes que presenten els pacients: la serotonina, la dopamina i 

el glutamat.  

 

Respecte a la serotonina, existeix la hipòtesi sobre que hi ha un dèficit de serotonina en els 

pacients amb TOC. Els estudis han observat alteracions de la serotonina en el líquid 

cefalorraquidi (LCR) i també, alteracions del receptor del transportador de serotonina en el 

mesencèfal i el tàlem (Bandelow et al., 2016; Hesse et al., 2005; Kim et al., 2001; Nikolaus 

et al., 2010, citat per Stein et al., 2019; Nakao et al, 2014).  
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Pel que fa a la dopamina, s’ha començat a investigar a partir d’observar una millora en els 

pacients amb un augment dels Inhibidors Selectius de Recaptació de serotonina (ISRS) amb 

antagonistes del receptor de dopamina. Diversos estudis han observat una alteració en 

receptors dopaminèrgics (Nikolaus et al., 2010, citat per Stein et al., 2019).  

 

En relació al glutamat, els estudis han trobat un possible desequilibri del glutamat en els 

pacients amb TOC (Robbins et al., 2019). A més, s’han observat alteracions en els metabòlits 

glutamatèrgics (Bhattacharyya et al., 2009; Brennan et al., 2013, citat per Stein et al., 2019). 

Tot i aquests resultats, encara estan investigant el paper del glutamat en el trastorn. 

 
4.4. Etiologia 
 
L’etiologia del TOC és deu a diversos factors, segons l’APA (2013), hi ha quatre tipus de 

factors de risc en el TOC: 

- Factors temperamentals: els símptomes d’interiorització, emotivitat negativa i 

inhibició del comportament en la infància. 

 
- Factors ambientals: patir maltracta físic i/o sexual en la infància, esdeveniments 

perinatals complicats o altres esdeveniments estressants o traumàtics.  

 
- Factors genètics: respecte als factors genètics, hi ha més probabilitat de patir TOC si 

tens familiars de primer grau que pateixen el trastorn. Un altre cas és el dels bessons, 

és més probable que pateixin símptomes de TOC els bessons monozigòtics que els 

bessons dizigòtics (Grados et al., 2003, citat per Seibell & Hollander, 2014). Un altre 

factor és la relació entre l’embaràs i els símptomes de TOC. Un estudi va observar 

que de 59 dones que patien TOC i tenien fills, el 39% havien tingut els primers 

símptomes del TOC durant el seu embaràs (Neziroglu et al., 1992, citat per Seibell & 

Hollander, 2014). Pel que fa als aspectes epigenètics, s’han trobat variants en els gens 

serotoninèrgics, catecolaminèrgics i glutamatèrgics (Taylor, 2012, citat per Seibell & 

Hollander, 2014).   
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- Factors fisiològics: s’observen alteracions en l’escorça prefrontal, l’escorça cingulada 

anterior, l’escorça orbitofrontal i el tàlem. També, s’han trobat casos en els quals ha 

aparegut el TOC a causa d’una lesió o un traumatisme cranioencefàlic.   

 

4.5. Comorbiditat  
 
El TOC pot presentar comorbiditat amb altres trastorns mentals. Al llarg del temps, el TOC 

ha mostrat comorbiditat amb el Trastorn Depressiu, el Trastorn d’Ansietat Generalitzada, 

Fòbia Social, Trastorn de Pànic, Trastorn d’Agorafòbia, Fòbies específiques, Trastorn 

d’Ansietat per Separació, Trastorn Bipolar, Trastorn Dismòrfic Corporal, Tricotil·lomania, 

Trastorn d’Excoriació, Trastorn de Tics, Trastorn de Conducta Alimentaria, Trastorn de 

Control d’Impulsos i Trastorn per Abús de Substàncies (Lozano-Vargas, 2017). 
 
Taula 3. Comorbiditat més freqüent en el TOC. 

Autor i Any Mostra Resultats 
Associació Americana de 
Psicologia (APA) (2013) 

- Freqüència de la comorbiditat del 
TOC amb altres patologies:  
- Trastorn d’Ansietat (76%). 
-Trastorn Bipolar (63%). 
- Trastorn Depressiu (63%). 
- Trastorn Depressiu Major (41%). 
- Trastorn de Personalitat Obsessiva 
Compulsiva (23-32%). 
- Trastorn de Tics (30%). 
- Esquizofrènia (12%). 

Torres et al. (2016) 1001 pacients - Trastorn Depressiu Major (56,4%). 
- Trastorn Distimic (11,9%). 
- Trastorno Bipolar I (3,8%). 
- Trastorn d’Ansietat Generalitzada 
(34,3%). 
- Trastorn de Pànic (20,2%). 
- Fòbia Social (34,6%). 
- Fòbia Específica (31,4%). 
- Trastorn d’Estrès Posttraumàtic 
(19,1%). 
- Trastorn d’Ansietat per Separació 
(27,6%). 
- Trastorn d’Excoriació (16,7%). 
- Tricotil·lomania (6%). 
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- Trastorn Dismòrfic Corporal 
(11,7%). 
- Trastorn de Somatització (2,3%).  
- Trastorn de Conducta Alimentaria 
(11,4%). 
- Trastorn per Abús de Substàncies 
(3,5%). 
- Trastorn per Dèficit d’Atenció e 
Hiperactivitat (13,7%). 
- Trastorn de Tic (28,4%). 

Lochner et al. (2014) 457 pacients - Trastorn Depressiu Major (87,96%). 
- Trastorn d’Ansietat Social (77,68%). 
- Trastorn d’Ansietat Generalitzada 
(77,02%).  
- Trastorn de Pànic (87,96%). 
- Trastorn d’Estrès Posttraumàtic 
(54,92%). 
- Trastorn per Abús de Substàncies 
(71,33%). 
- Trastorn de Tic (82,28%). 
- Trastorn Dismòrfic Corporal 
(52,73%). 
- Tricotil·lomania (53,61%). 
- Síndrome de Tourette (57,11%). 
- Trastorn d’Anorèxia Nerviosa 
(54,49%). 
- Trastorn de Bulímia Nerviosa 
(53,17%).  

Nota. Es mostren els trastorns comòrbids al TOC mencionats al DSM-V i en dos estudis diferents. 
 

Després, d’observar els diferents trastorns més comòrbids amb el TOC, podem destacar els 

tres més freqüents: 

 
1. Trastorns de l’Estat d’Ànim: 

Els trastorns afectius que presenten comorbiditat amb el TOC influeixen en les 

característiques del trastorn, el pronòstic i en la resposta al tractament. La depressió és un 

dels trastorns més freqüents en comorbiditat amb el TOC.   
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Alguns autors afirmen que el TOC apareix abans que la depressió, ja que els símptomes 

depressius podrien donar-se en conseqüència del deteriorament funcional del TOC (Bartz & 

Hollander, 2006; Ricciardi & McNally, 1995, citat per Pallanti et al., 2011). Denys et al. 

(citat per Pallanti et al., 2011) van observar que els trastorns de l’estat d’ànim eren 10 vegades 

més prevalent en pacients amb TOC que en la població general.  

 

També, és freqüent la comorbiditat amb el Trastorn Bipolar, aquest produeix complicacions 

i té influència en la simptomatologia del TOC (D’Ambrosio et al., 2010, citat per Pallanti et 

al., 2011). Aquest trastorn té implicacions negatives en la resposta dels pacients al tractament. 

Alguns estudis han exposat que el Trastorn Bipolar en pacients amb TOC és de fins al 21,5% 

(Faravelli et al., 2004; Hantoucheet et al., 2003; Perugi et al., 1997, citat per Pallanti et al., 

2011). Tot i que, hi ha altres estudis que no estan d’acord amb aquests percentatges en la 

comorbiditat (Henry et al., 2003; Vieta et al., 2001, citat per Pallanti et al., 2011). Hi ha altres 

investigadors que consideren que quan els símptomes del TOC són episòdics pot ser una 

variació de com s’està expressant el Trastorn Obsessió Compulsiu i no una comorbiditat 

(Strakowski et al., 1998; Swartz & Shen,1999, citat per Pallanti et al., 2011).  

 

2. Trastorns d’Ansietat: 

Durant molt de temps es va classificar el TOC dins del grup de Trastorns d’Ansietat fins que 

l’any 2013, com s’ha mencionat anteriorment, en el DSM-V es va crear un grup independent 

anomenat Trastorn Obsessiu Compulsiu i trastorns relacionats. Pigott et al. (citat per Pallanti 

et al., 2011) va identificar una comorbiditat amb el TOC del 22% amb la Fòbia Especifica, 

18% amb la Fòbia Social, 12% amb el Trastorn de Pànic i 30% amb el Trastorn d’Ansietat 

Generalitzada. 

 

3. Trastorns Psicòtics: 

La comorbiditat del Trastorn Obsessiu Compulsiu i trastorns relacionats amb els Trastorns 

Psicòtics es va reconèixer fa més d’un segle (Berrios, 1989, citat per Pallanti et al., 2011). 

Diversos estudis han informat que un 10-60% de persones amb esquizofrènia tenen Trastorn 

Obsessiu Compulsiu i trastorns relacionats (Berman et al., 1995a, 1998; Bland et al., 1987; 

Fabisch et al., 2001; Fenton & MCGlashan, 1986; Kayahan et al., 2005; Lysaker et al., 2000; 
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Okasha et al., 2000, citat per Pallanti et al., 2011). Altres estudis han mostrat que l’aparició 

del TOC va precedir o coincidir amb l’aparició de l’esquizofrènia entre un 47 i un 76% 

(Poyurovsky et al., 2003, 2008, citat per Pallanti et al., 2011).  

 

Respecte a la comorbiditat en el TOC, alguns autors han investigat sobre la comorbiditat que 

tenen les diferents dimensions del TOC amb altres trastorns psiquiàtrics (Lozano-Vargas, 

2017; Torres et al., 2016): 

- Dimensió del mal i el control (relacionada amb l’agressivitat): Trastorn d’Estrès 

Posttraumàtic, Trastorn d’Ansietat per Separació, Trastorn d’Excoriació i Trastorn de 

Control d’Impulsos. 

- Dimensió de pensaments inacceptables i rituals mentals (relacionada amb el sexe i la 

religió): Trastorn de Pànic, Trastorn d’Agorafòbia, Fòbia Social, Trastorn d’Ansietat 

per Separació, Trastorn de l’Estat d’Ànim, Trastorn de Tics, Trastorn Dismòrfic 

Corporal, Trastorns Somatomorfs i Trastorns Sexuals. 

- Dimensió de contaminació i neteja: Hipocondria.  

- Dimensió de simetria i ordre: no han trobat comorbiditats associades menys si es 

relaciona aquesta dimensió amb la compulsió de comptar que s’ha associat amb el 

Trastorn de Pànic, Trastorn d’Agorafòbia i Trastorn Bipolar. 

 
4.6. Manifestacions Clíniques 
 
En el TOC, habitualment els pacients presenten un curs continu de la malaltia, fins i tot una 

quarta part dels pacients presenten durant el seu curs un augment i disminució dels 

símptomes. El TOC pot passar desapercebut perquè els símptomes es manifesten més de 

forma interna que externa i els pacients es poden sentir avergonyits dels seus pensaments 

(Hirschtritt et al., 2017).  

 

Els símptomes més presents en el TOC, són les obsessions i compulsions que es presenten 

agrupades en diferents tipus de dimensions. Les dimensions més freqüents en les persones 

que pateixen aquest trastorn són:  

1. Dimensió de contaminació i neteja. 

2. Dimensió de simetria i ordre. 
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3. Dimensió del mal i el control. 

4. Dimensió de pensaments inacceptables i rituals mentals. 

 

Dimensió de contaminació (obsessió) i neteja (compulsió), consisteix en una preocupació 

excessiva per no patir una malaltia o por a contaminar-se a través de la brutícia, els virus, 

sang, productes químics, etc. Segons els autors Feinstein et al. (citat per Williams et al., 

2013), la dimensió de contaminació i neteja es pot dividir en dos subgrups: un grup que es 

sent incòmode per sentir-se brut i un altre grup amb por a contaminar-se. Per tal d’evitar una 

possible contaminació, intenten evitar llocs i situacions interpretats com a perillosos per una 

alta possibilitat de contaminació i realitzen diferents rituals per evitar aquesta (per exemple, 

desinfectar els objectes). També, es renten freqüentment les mans i el cos i netegen 

excessivament la casa. Les persones que presenten els símptomes d’aquesta dimensió, també 

pateixen por, disgust i malestar general.  

 

Dimensió de simetria (obsessió) i ordre (compulsió), és una preocupació excessiva per 

l’ordre, la simetria i l’exactitud. Per tal de disminuir l’ansietat que els hi produeix, organitzen 

o alineen de forma repetitiva els objectes fins que compleixen els criteris subjectius de la 

persona (Williams et al., 2013). Aquesta dimensió està associada a una major probabilitat de 

tenir un trastorn de tic, començar en una edat primerenca i als homes (Hasler et al., 2005; 

Leckman et al., 1997; Mataix-Cols et al., 1999, citat per Williams et al., 2013). També, tenen 

més probabilitats de patir un trastorn de la personalitat obsessiva compulsiva (Albert et al., 

2004; Baer;, 1994; Eisen et al., 2006; Garyfallos et al., 2010; Pinto et al., 2006; Samuels et 

al., 2002, citat en Williams et al., 2013).  

 

Dimensió sobre el mal (obsessió) i el control (compulsió), en la qual apareixen imatges, 

impulsos i pors intrusives relacionades amb la idea de fer-se mal a ells mateixos o a una altra 

persona per un descuit (Williams et al., 2013). També, aquesta obsessió va acompanyada de 

sentiments excessius de dubte, por o incertesa. Pel que fa a les compulsions, es realitza un 

control excessiu per evitar la conseqüència temuda d’aquests pensaments intrusius i algunes 

persones, afegeixen altres rituals com la repetició de paraules o frases de seguretat. Les 
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persones amb aquests símptomes poden presentar més problemes de memòria i un augment 

de la ira. 

 

La dimensió de pensaments inacceptables (obsessió) i rituals mentals (compulsió), es tracta 

de pensaments obsessius no desitjats relacionats amb la religió, agressió i sexe. Per tant, són 

pensaments intrusius i no desitjats de realitzar actes totalment contraris als valors de la 

persona. Les persones amb aquestes obsessions tendeixen a realitzar compulsions de 

ritualització mental, neutralització o verificacions.  

 

Segons els autors Lee i Kwon (citat per Williams et al., 2013), en el TOC també es poden 

classificar els símptomes obsessius en dos subgrups, obsessions autògenes i obsessions 

reactives: 

 

- Les obsessions autògenes apareixen en la ment de manera sobtada i és difícil 

d’identificar els estímuls que les impulsen. Estan associades  a la dimensió 

pensaments inacceptables a causa dels pensaments egodistònics i aversius. Les 

persones que tenen aquestes obsessions intenten reprimir-les i evitar-les.  

 

- Les obsessions reactives sorgeixen a partir d’estímuls identificables. Aquestes 

obsessions es consideren més realistes i en conseqüència, apareixen compulsions 

físiques. Les obsessions reactives estan associades a la dimensió de 

contaminació/neteja i simetria/ordre i amb compulsions de verificació.  

 

Per últim, una vegada es detecten els símptomes, aquests poden començar a reduir-se a través 

del tractament. Però, és probable que el tractament sigui difícil de realitzar pels pacients, ja 

que hi ha una escassa disponibilitat (difícil accedir a l’atenció primària i alt cost de tractament 

privat), temps de tractament, tasques a realitzar fora de la consulta psicològica i la motivació 

de cada pacient. 
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4.7. Diagnòstic 
 
En el DSM-V, l’Associació Americana de Psicologia (APA, 2013), es descriuen quatre 

criteris que haurien de presentar els subjectes per ser diagnosticats de Trastorn Obsessiu 

Compulsiu. Els criteris diagnòstics proposats per l’APA (2013) consisteixen en: 

 

a.- Presència d’obsessions i/o compulsions. 

b.- Les obsessions o compulsions requereixen molt temps o causen malestar clínicament 

significatiu o deteriorament social, laboral o en altres àrees del funcionament. 

c.- Els símptomes obsessius-compulsius no es poden atribuir als efectes fisiològics d’una 

substància o a una altra afecció mèdica.  

d.- L’alteració no s’explica millor pels símptomes d’un altre trastorn mental. 

Una vegada revisats els criteris diagnòstics del DSM-V pel TOC, si els professionals de la 

salut mental sospiten d’un possible TOC, poden avaluar al pacient a partir de les següents 

entrevistes clíniques estructurades: Entrevista Clínica Estructura pel DSM-V (SCID-5), 

Programa d’Entrevistes per Trastorns d’Ansietat (ADIS-5), Mini Entrevista 

Neuropsiquiàtrica Internacional (MINI).  

 

Posteriorment, es poden passar una sèrie d’escales diagnòstiques per determinar els 

símptomes dels pacients i la gravetat d’aquests: 

 
- Escala Obsessiva-Compulsiva de Yale-Brown (Y-BOCS): llista de verificació de 64 

obsessions i compulsions agrupades en dimensions i una escala de gravetat dels 

símptomes.  Aquesta és l’escala diagnòstica de referència pel diagnòstic del TOC i 

per conèixer l’evolució dels símptomes quan els pacients estan en tractament.  

 

- Inventari Obsessiu-Compulsiu de Florida (FOCI): avalua els diferents símptomes del 

TOC a través d’una llista de verificació de vint ítems i una escala de gravetat de cinc 

elements (Storch et al., 2006, citat per Stein et al., 2019).  

 

- Inventari Obsessiu-Compulsiu-Revisat (OCI-R): avalua el grau d’angoixa que els hi 

produeix als pacients els divuit símptomes del TOC descrits en aquesta escala.  
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- Escala Dimensional Obsessiu-Compulsiu (DOCS): avalua la gravetat de les quatre 

dimensions dels símptomes del TOC en els pacients. 

 

Per tal de realitzar un diagnòstic adequat del TOC, s’ha de tenir en compte els trastorns que 

poden tenir certes similituds amb el TOC, descartar la possible presència d’altres trastorns i 

per tant, realitzar un diagnòstic diferencial: 

 
- Trastorn per Dèficit d’Atenció e Hiperactivitat (TDAH): les persones amb TDAH 

tenen problemes d’atenció i concentració. A vegades pot semblar que una persona 

amb TOC pot patir TDAH, ja que a causa del seu nivell de perfeccionisme poden no 

arribar a acabar les tasques i s’ha de tenir en compte si les obsessions o compulsions 

interfereixen en la concentració i l’atenció (Fenske & Petersen, 2015). 

 

- Trastorn d’Ansietat: l’ansietat també està relacionada amb la preocupació excessiva, 

però aquesta es preocupa més per problemes de la vida real i no per coses irracionals 

com és el cas del TOC (Fenske & Petersen, 2015). 

 

- Trastorn de l’Espectre Autista (TEA): les persones amb aquest trastorn tendeixen a 

repetir comportaments i tenen problemes per les relacions interpersonals. Els pacients 

amb TOC poden aïllar-se socialment, però segueixen tenint habilitats socials i també, 

es consideren els seus comportaments repetitius com irracionals i excessius (Fenske 

& Petersen, 2015). 

 

- Trastorn Depressiu: el trastorn depressiu està relacionat amb els pensaments repetitius 

que generen malestar, però a diferència del TOC, aquests pensaments són de tema 

depressiu (Fenske & Petersen, 2015). 

 

- Trastorn Psicòtic: les persones amb aquest trastorn tenen creences delirants, però en 

el cas del TOC els pacients si reconeixen que els seus pensaments són irracionals 

(Fenske & Petersen, 2015). 
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- Tics: els tics són vocals o motors, involuntaris i no estan destinats a neutralitzar cap 

obsessió, en canvi en el TOC, els comportaments repetitius són a causa d’una obsessió 

i de la necessitat de realitzar les coses fins a aconseguir fer-ho bé (Fenske & Petersen, 

2015; APA, 2013).  

 

- Trastorn Dismòrfic Corporal: en aquest trastorn les preocupacions només estan 

centrades en l’aparença física. 

 

- Tricotil·lomania: en aquest cas hi ha un comportament compulsiu que està només 

centrat en tirar-se del cabell. 

- Trastorn d’acumulació: es centra en problemes per separar-se de les possessions i 

acumulació d’objectes (APA, 2013). 

 

- Trastorns alimentaris: les preocupacions de les persones que pateixen trastorns 

alimentaris estan centrades en el pes i en el menjar.  

 

4.8. Tractament  
 
A continuació, s’exposaran els diferents tractaments destinats al TOC, dividits en la 

intervenció psicològica i en el tractament farmacològic. 

 
4.8.1. Intervenció Psicològica 
 
Al llarg dels anys s’ha investigat l’eficàcia de diferents intervencions psicològiques pel TOC. 

Es destaquen quatre tipus d’enfocaments psicològics que s’han utilitzat per tractar aquest 

trastorn:  

 
- Teràpia Psicodinàmica 

Antigament, es va arribar a pensar que el TOC era un trastorn intractable (Foa, 2010). En un 

inici, les teories psicoanalítiques i psicodinàmiques no trobaven un tractament eficaç pels 

pacients que patien TOC. Tot i això, en conseqüència dels pocs tractaments existents en 

aquell moment per aquest trastorn, el tractament va seguir sent la psicoteràpia psicodinàmica 

(Greist & Jefferson, 2007, citat per Foa, 2010).  
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En l’actualitat, hi ha molt poca evidència que justifiqui l’ús dels enfocaments psicodinàmics 

en el tractament del TOC (Institut Nacional de Salut i Excel·lència Clínica [NICE], citat per 

Foa, 2010).  

 

- Teràpia Conductual 

La teràpia conductual va desenvolupar diverses intervencions amb l’objectiu de reduir 

l’ansietat que els hi produïa certs esdeveniments exposant-los a aquests. Una intervenció de 

la teràpia conductual és la dessensibilització sistemàtica, la qual consisteix en jerarquitzar els 

estímuls que angoixen a la persona, ensenyar al pacient les tècniques de relaxació i després, 

anar presentant els diferents elements jerarquitzats pel pacient. Al final, quan l’angoixa 

desapareix, els pacients ja no realitzen compulsions (Foa, 2010). Una altra intervenció de la 

teràpia conductual és la teràpia d’aversió, aquesta aplica estímuls aversius quan el pacient 

realitza determinades conductes.   

 

- Teràpia Cognitiva  

La teràpia cognitiva (TC), primer ajuda als pacients a prendre consciència de les seves 

obsessions i dels seus rituals. El subjecte ha de portar un registre on apuntar les seves 

obsessions i les interpretacions que fa d’aquestes al llarg del dia. A partir del registre del 

pacient, el terapeuta intenta que el pacient identifiqui la distorsió cognitiva dels seus 

pensaments i després, a través d’alguns experiments conductuals, contradir aquests 

pensaments. Alguns d’aquests pensaments intrusius o creences disfuncionals estan 

relacionades amb la responsabilitat exagerada, la sobreestimació de l’amenaça, la sobre 

importància de pensaments, la intolerància a la incertesa, la importància i el control sobre els 

pensaments i el perfeccionisme (Grupo de Trabajo de Cogniciones Obsesivas Compulsivas, 

citat per McKay et al., 2015).  

 

Posteriorment, els pacients aconsegueixen revaluar les seves creences sobre les 

conseqüències de realitzar les compulsions i progressivament van eliminant-les (Foa, 2010).  
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- Teràpia Cognitiu-Conductual  

La teràpia cognitiu-conductual (TCC) redueix els símptomes del TOC, ja que el tractament 

amb TCC produeix el canvi a través de tècniques cognitives i conductuals (Beck & Emery, 

2005, citat per Olatunji et al., 2013). En el TOC, s’utilitza la tècnica d’exposició i prevenció 

de resposta.  

 

Segons l’autor  Foa (2010), el gran avanç en el tractament del TOC va ser l’any 1966, quan 

l’autor Meyer va tractar amb èxit a dos pacients a través de la teràpia exposició i prevenció 

de resposta (EPR). Els autors Meyer et al. (citat per Foa, 2010) van seguir utilitzant aquesta 

teràpia en els pacients de TOC i després de cinc anys, només dos pacients van recaure. Segons 

l’autor Foa (2010), l’EPR seria una intervenció conductual, tot i que altres autors com McKay 

et al. (2015) afirmen que l’EPR va ser la primera intervenció cognitiu-conductual pel TOC.  

 

Aquesta intervenció consisteix en jerarquitzar els símptomes i després, exposar al pacient als 

elements esmentats de forma jeràrquica. També, a la mateixa vegada, es realitza la prevenció 

de resposta que consisteix a conscienciar al pacient perquè eviti completar les compulsions 

que normalment redueixen la seva angoixa i si la completen, han de tornar a exposar-se a 

l’estímul que l’angoixa (Rowa et al., citat per McKay et al., 2015). 

 

L’exposició i prevenció de resposta està formada per diferents components, aquests varien 

segons el programa de tractament de cada autor (Foa, 2010): 

 

- Exposició in vivo: exposar al pacient als diferents objectes, paraules, imatges o 

situacions que poden provocar l’aparició dels pensaments obsessius. Primer s’exposa 

als que produeixen angoixa moderada i després va evolucionant fins a arribar als que 

els hi produeixen més angoixa.   

 

- Exposició imaginaria: el pacient ha d’imaginar-se els pensaments o situacions que li 

provoquen angoixa per tal d’enfrontar-se a les conseqüències que ells temen que 

succeeixin si no realitzen els rituals. 
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- Prevenció de resposta: ensenyar al pacient a evitar realitzar els rituals que ell 

considera que redueixen la seva ansietat. D’aquesta manera, ell aprèn que la seva 

angoixa es redueix sense la necessitat de realitzar un comportament compulsiu. A 

més, tampoc apareixen les conseqüències temudes. 

 

- Processament: parlar amb el pacient de com és la seva experiència en l’EPR durant 

la teràpia i si aquesta compleix o no les seves expectatives.  

 

Respecte a aquests components, s’ha observat una menor recaiguda dels pacients. Si realitzen 

una teràpia on es combina l’exposició in vivo i l’exposició imaginaria com a complement, 

pot millorar el manteniment dels resultats del tractament. Es recomana l’EPR com a 

tractament de primera línia pel TOC. Tot i que, el 20% de pacients abandonen la teràpia.  

 

Pel que fa a l’eficàcia d’aquesta intervenció diferents autors en els estudis que han realitzat, 

confirmen que han observat que els resultats dels tractaments amb EPR o TC són duradors 

en el temps (Belloch et al., Ougrin; Whittal et al., citat per McKay et al., 2015).  

 

També, s’ha realitzat estudis per veure com milloren els pacients en tractament amb EPR en 

les diferents dimensions de símptomes del TOC. Els resultats mostraven que els pacients 

milloraven més en la dimensió de contaminació/neteja i s’observaven pitjors resultats en la 

dimensió de pensaments inacceptables/rituals mentals (Abramowitz et al., 2003; Rufer et al., 

2006, citat per McKay et al., 2015).  
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Taula 4. Estudis sobre la intervenció psicològica del TOC.   
Autors i 

Any 

Mostra Edat Tractament Resultats 

Cottraux et 
al. (2001) 
(citat per 
Foa, 2010) 

62 pacients. 18-65 
anys 

Uns pacients van rebre 20 
sessions de TC i altres 
d’EPR. Eren 4 setmanes  de 
tractament intensiu i 12 
setmanes de manteniment. 
En la TC es van incloure 
certes exposicions in vivo.  

Després de 4 setmanes:   
- EPR: millora en 
pensaments intrusius. 
- TC: millora en ansietat i 
depressió. 
Després de 52 setmanes: 
- EPR: menys símptomes 
de TOC. 
- TC: menys depressió.  

Moody et al. 

(2017) 

67 participants. 18-60 

anys 

43 participants amb TOC i 24 
participants sans. Es van 
assignar a l’atzar als 
participants amb TOC: en un 
grup de llista d’espera amb 
contacte mínim amb els 
professionals o en un grup 
amb llista d’espera seguida 
del tractament TCC.  
 

- Generalment s’observa 
una millora en els 
símptomes en l’escala Y-
BOCS, en el grup que rep 
el tractament TCC. 
- Es van obtenir dades de la 
imatge per ressonància 
magnètica funcional 
(IRMf) abans i després del 
tractament. A partir 
d’aquestes dades es va 
observar que en els 
pacients amb TOC amb 
tractament de TCC va 
augmentar la connectivitat 
funcional en diverses 
xarxes. Però en el grup de 
llista d’espera i en el grup 
de control sans no es va 
observar canvis en la 
connectivitat. Destaquen 
l’augment de connectivitat 
en les connexions entre el 
cerebel i el cos estriat i el 
cerebel i l’escorça 
prefrontal, aquestes 
podrien relacionar-se amb 
un millor control de les  
conductes motores i sobre 
l’afecte i la cognició.  
- També, aquest augment 
de connectivitats es va 
relacionar amb una major 
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Nota. Resultats de quatre estudis diferents de la intervenció psicològica en el TOC.  TC: trastorn cognitiu. 
EPR: Exposició i prevenció de resposta. TCC: trastorn cognitiu-conductual.  
 
 
 
 
 

resistència a les 
compulsions.  
 

Olatunji et al. 

(2013) 

Metanàlisi de 

16 assaigs 

controlats 

aleatoris amb 

una mostra 

total de 756 

participants. 

Nens i 

adults. 

Tractament de la TCC per 
pacients amb TOC. Dels 16 
estudis, 6 van utilitzar 
placebos en el grup control, 9 
van utilitzar la llista d’espera 
i 1 va utilitzar el placebo i la 
llista d’espera.  

- Els resultats de la TCC 
superen als del grup 
control, mostrant un gran 
efecte de la TCC.  
- Millor resultats en el grup 
que rep tractament pels 
pacients amb TOC i amb 
símptomes comòrbids de  
depressió.  
- L’efecte de la TCC no ha 
variat en funció de la 
forma del tractament, 
l’avaluació cega, l’edat 
d’inici, la duració dels 
símptomes, el percentatge 
de dones, el nombre de 
sessions o el percentatge 
de comorbiditat.  

Belloch et al. 

(2011) 

42  pacients. 18-65 

anys. 

Tractament de TC individual 
en 18 pacients i tractament de 
TC grupal en 24 pacients. En 
el tractament de TC 
individual, van realitzar 18 
sessions en 6 mesos i en el 
tractament de TC grupal es 
van realitzar 16 sessions en 4 
mesos i mig.  

- En el tractament 
individual, s’observa més 
disminució en l’atribució 
de responsabilitat, la 
sobreestimació de 
l’amenaça i la intolerància 
a les creences d’incertesa. 
També, hi ha un major 
canvi.  
- No s’observa diferència 
entre els tractaments 
respecte a les estratègies 
de control de pensament.  
- Els dos tractaments són 
eficients, però s’observa 
un major efecte en la TC 
individual.  
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4.8.2. Tractament Farmacològic 
 
En la dècada de 1970, va començar la investigació del tractament farmacològic en el TOC 

amb assajos del fàrmac clomipramina, que va ser el primer fàrmac eficaç per aquest trastorn. 

La clomipramina és un antidepressiu tricíclic que realitza un bloqueig de la recaptació de 

serotonina i norepinefrina.  

 

La clomipramina no és tant tolerable pels pacients com altres fàrmacs pel TOC, ja que 

presenta efectes secundaris com convulsions, augment d’aminotransferases i augment de la 

freqüència cardíaca. També, s’ha observat un augment de tendències suïcides en nens i joves 

que prenien clomipramina durant estudis clínics.  

 

Posteriorment, s’ha observat que el tractament farmacològic més eficaç pel TOC són els 

inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS), aquests són fàrmacs de primera 

línia, els quals bloquegen els transportadors de membrana i produeix una acumulació de 

serotonina en la fenadura sinàptica (Kaplan & Hollander, 2003, citat per Del Casale et al., 

2019).  

 

Els ISRS són la paroxetina, fluvoxamina, fluoxetina, citalopram, escitalopram i sertralina. 

Aquests fàrmacs mostren major eficàcia en les dosis més altes. La dosis adequada per cada 

pacient s’hauria de mantenir durant 12 mesos.  

 

Respecte als diversos ISRS, s’han realitzat diferents estudis per comprovar la seva eficàcia: 

- Paroxetina: dosis de 20 a 60 mg/dia han mostrat una millora dels símptomes. Tenen 

un efecte ansiolític i es pot recomanar per tractar les comorbiditats del TOC 

(Hollander et al., 2003, citat per Del Casale et al., 2019). També, ha mostrat una 

reducció de l’evitació en relació amb els símptomes fòbics (Stein et al., 1998, citat 

per Del Casale et al., 2019).  

 

- Fluvoxamina: dosis de 100-300 mg/dia. La fluvoxamina és eficaç en l’ansietat social, 

l’evitació i els símptomes fòbics. A llarg termini, també s’ha observat millores en les 
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habilitats psicosocials i els símptomes obsessius (Ravizza et al., 1996; Stein et al., 

1999, citat per Del Casale et al., 2019). 

 

- Citalopram: dosis de 20-60 mg/dia. Aquest fàrmac millora el funcionament 

psicosocial, els símptomes depressius, pensaments obsessius, comportament repetitiu 

i ansietat (Del Casale et al., 2019).   

 

- Escitalopram: dosis de 20 mg/dia. L’escitalopram és més tolerable i s’associa a una 

millor remissió dels símptomes (Fineberg, 2007, citat per Del Casale et al., 2019). 

 

- Fluoxetina: dosis de 40 a 60 mg/dia (Romano et al., 2001; Tollefson et al., 1994, citat 

per Del Casale et al., 2019). S’observa una millora dels pensaments obsessius, les 

compulsions de neteja, el funcionalment psicosocial i la qualitat de vida (Phillips & 

Ramussen, 2004, citat per Del Casale et al., 2019). També, s’ha mostrat eficaç pels 

tractaments dels símptomes fòbics (Davidson et al., 20004, citat per Del Casale et al., 

2019). 

 

- Sertralina: dosis de 50-200 mg/dia pel tractament dels símptomes fòbics, l’ansietat, 

els símptomes físics i les conductes d’evitació (Greist et al., 1995; Liebowitz et al., 

2003 citat per Del Casale et al., 2019). També, s’ha mostrat una millora dels 

símptomes obsessius, les habilitats socials i la qualitat de vida (Van Ameringen et al., 

2001, citat per Del Casale et al., 2019). 

 

Els ISRS tenen una eficàcia del 40% al 60%, per això moltes vegades els pacients necessiten 

un tractament complementari als ISRS. Pel que fa als fàrmacs, com a tractament 

complementari, s’utilitzen els inhibidors de la recaptació de serotonina i noradrenalina 

(IRSN) o els antipsicòtics.  

 

Pel que fa als IRSN, aquests combinen la inhibició de recaptació de serotonina amb la 

inhibició de la recaptació de noradrenalina. Concretament, la venlafaxina amb una dosi 

d’entre 150 mg/dia i 375 mg/dia, ha mostrat una eficàcia similar a la clomipramina però amb 
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més seguretat (Albert et al., 2002; Rauch et al., 1996; Stein et al., 2005, citat per Del Casale 

et al., 2019). La duloxetina també ha mostrat eficàcia en el tractament del TOC, però només 

s’ha estudiat en mostres petites (Luis & Black, 2007; Yeh et al., 2009, citat per Del Casale et 

al., 2019).  

 

També s’ha demostrat que els antipsicòtics, són un bon complement dels ISRS pel tractament 

de pacients amb TOC resistent. Aquests fàrmacs s’han de començar a prendre quan el pacient 

porta mínim tres mesos tolerant el fàrmac d’ISRS. Els més efectius per aquest trastorn són 

l’haloperidol, risperidona i aripiprazol. 

 

Per últim, s’està investigant diferents fàrmacs glutamatèrgics pel tractament del TOC, ja que 

hi ha estudis que mostren alteracions en el neurotransmissor glutamat en les persones que 

pateixen aquest trastorn.  
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Taula 5. Estudis sobre el tractament farmacològic del TOC.   
Autors i Any Mostra Edat Tractament Resultats 

Edna et al. 
(2005) (citat 
per Del 
Casale et al, 
2019) 

122 pacients. 18-70 
anys. 

Els pacients es van dividir en 
4 grups: un grup amb 
tractament d’EPR, un altre 
amb clomipramina, un tercer 
grup amb una combinació 
d’EPR i clomipramina i un 
altre grup amb placebo.  

- Els tres grups van ser 
més eficaços que el grup 
amb placebo.  
- L’EPR van ser més 
eficaços que la 
clomipramina 
- L’EPR combinada amb 
clomipramina va ser més 
eficaç que la 
clomipramina sola, però 
no va mostrar diferències 
amb l’EPR sola.  
 

The 
Clomipramine 
Collaborative 
Study Group 
(1991)  (citat 
per Del 
Casale et al, 
2019) 

520 pacients. Majors 
de 18 
anys.  

Tractament amb una dosi de 
fins 300 mg/dia de 
comipramina a uns pacients i 
amb placebo a la resta de 
pacients.  

La clomipramina va ser 
més eficaç que el 
placebo. Aquesta es va 
tolerar bé i va ser eficaç 
pels símptomes del TOC.  

Bloch et al. 
(2013) 

83 pacients. - Estudi amb pacients amb un 
tractamentd’ISRS. 
Contacten amb ells després 
de 10 a 20 anys i es fa un 
seguiment dels símptomes 
actuals de TOC. 

- Un 31% (13 de 42) dels 
pacients que van 
respondre als ISRS van 
aconseguir la remissió del 
TOC.  
- El 12% (3 de 25) dels 
pacients que van 
respondre al tractament 
parcialment van 
aconseguir la remissió del 
trastorn.  
- Un  75% (12 de 16) dels 
pacients que no van 
respondre en un principi 
al tractament amb ISRS 
en el seguiment tenien 
símptomes greus.  
- Un 38% (16 de 42) dels 
pacients que van 
respondre inicialment al 
TOC  i un 52% (13 de 25) 



   

44 
 

dels que van respondre 
parcialment al tractament 
inicial, en el seguiment 
van mostrar encara 
símptomes de TOC.  

Salkovskis et 
al. (2016) 

Metanàlisi de 
54 assaigs 
amb un total 
de 7014 
participants.  

33-37 
anys 

Es van formar 12 grups de 
tractament:  

1. Placebo de fàrmac. 
2. Llista d’espera. 
3. Placebo psicològic 
4. ISRS (fluoxetina, 

fluvoxamina, 
paroxetina, 
sertralina, citalopram 
i escitalopram). 

5. Venlafaxina. 
6. Clomipramina. 
7. Teràpia Conductual. 
8. TCC. 
9. Teràpia Cognitiva. 
10. Hypericum (planta 

medicinal). 
11. TCC i fluvoxamina. 
12. Teràpia Conductual i 

Clomipramina.  

- El placebo de fàrmac i el 
psicològic i la llista 
d’espera són menys 
eficaços que la resta de 
tractaments.  
- La llista d’espera es va 
associar amb un augment 
dels símptomes a l’escala 
Y-BOCS. 
- Tots els ISRS són igual 
d’eficaços. 
- No hi ha suficients 
proves per dir que la 
clomipramina és millor 
que les ISRS, però 
aquests si són més 
tolerables. 
- Les tres intervencions 
terapèutiques tenen una 
eficàcia similar. Afirmen 
que és millor que els 
fàrmacs, però alguns dels 
pacients inclosos en els 
estudis ja prenien dosis de 
medicaments 
antidepressius estables. 
-  El tractament més 
eficaç és la combinació 
de la intervenció 
psicològica amb els 
fàrmacs.  

Poppe et al. 
(2016). 

842 pacients.  Mitjà 
de 

37,15 
anys 

Avaluació de les 
prescripcions de 
medicaments pel TOC als 
pacients hospitalitzats. 

- Els fàrmacs prescrits 
habitualment són els 
ISRS (58%). Els més 
freqüents són sertralina, 
citalopram o paroxetina. 
- També es prescriuen els 
antidepressius tricíclics 
(17,8%), el principal és la 
clomipramina (10,9%). 
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Nota. Resultats de 6 estudis diferents sobre els fàrmacs utilitzats en el tractament dels pacients amb TOC. 
ISRS: inhibidors selectius de recaptació de serotonina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Amb menys freqüència 
es prescriuen els IRSN 
(5,8%). Principalment, la 
venlafaxina. 
- Un 67,6% dels pacients 
van rebre una combinació 
de dos fàrmacs. Un 
46,7% va prendre 
antipsicòtics. 
- També, es van 
prescriure 
tranquil·litzants (19,7%) i 
benzodiazepines 
(24,9%).  

Dold et al. 
(2015) 

Metanàlisis de 
14 assajos 
doble cec, 
aleatoritzats i 
controlats amb 
placebo. 
491 pacients 
en total.  

Mitjà 
37,15 
anys. 

Pacients medicats amb ISRS 
es van assignar a l’atzar en 
un grup amb un augment 
d’antipsicòtics amb ISRS o 
en un altre grup amb ISRS i 
placebo.  

-L’aripiprazol, 
l’haloperidol i la 
risperidona van ser més 
eficaços que el placebo. 
-L’olanzapina, la 
paliperidona i la 
quetiapina no van mostrar 
eficàcia respecte al 
placebo.  
- Els antipsicòtics són 
eficaços com a tractament 
complementari del TOC. 
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4.9. Qualitat de vida i aspectes socials 
 
El TOC s’ha considerat una de les deu causes principals de discapacitat (Menchón et al., 

2016). Està associat a un deteriorament familiar, en la parella i laboral i a una afectació 

emocional.  

 

Segons els autors Moritz et al. (citat per Subramaniam et al., 2013), els pacients que pateixen 

TOC tenen una baixa qualitat de vida. Un estudi amb una mostra de 591 persones, va observar 

que la part més afectada en les persones era el benestar psicològic i la qualitat de vida en el 

treball pel deteriorament que produeix el temps que es dedica a realitzar les compulsions i 

l’evitació de determinades situacions. Les relacions amb els pares, parelles i amics es van 

veure afectades en menor grau (Angst et al., 2004, citat per Subramaniam et al., 2013), 

normalment els pacients amb TOC tenen sensació de no tenir suport social.  

 

Els problemes en el TOC relacionats amb la qualitat de vida són possibles per com 

interfereixen els símptomes del TOC en la vida diària, ja que aquests poden consumir molt 

temps interferint en la vida laboral i en les relacions personals (Kugler et al., 2013).  

 

Pels pacients que tenen símptomes depressius comòrbids, aquest és el factor que més 

perjudica en la seva qualitat de vida perquè afegeix més patiment i més aïllament social. Un 

altre factor que també produeix un empitjorament de la qualitat de vida són les obsessions i 

compulsions de contaminació/neteja en conseqüència dels conflictes que té la persona per 

anar a diferents llocs i la tendència que tenen aquestes persones a evitar relacionar-se amb la 

gent per tal de no exposar-se a una possible contaminació. Les persones amb aquestes 

obsessions poden sentir angoixa en exposar-se a certes activitats, multituds o llocs on es 

pugui percebre brutícia (Schwartzman et al., 2017).  
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4.10. Afectació de la COVID-19 en pacients amb TOC 
 
En l’actualitat, en conseqüència de l’aparició de la COVID-19, les persones que pateixen 

TOC i més concretament, les persones que tenen símptomes de contaminació/neteja, se’ls hi 

ha agreujat la patologia, ja que a causa de les mesures de desinfecció recomanades, els 

pacients han reforçat els seus pensaments i la necessitat de realitzar conductes compulsives 

com per exemple, rentar-se constantment les mans. Per tant, es produeix certa ambivalència 

entre les mesures de desinfecció proposades pels experts durant la pandèmia de la COVID-

19 i la potenciació de la patologia que comporten aquestes mesures pels pacients.   

 

En un estudi realitzat pels autors Khosravani et al. (2021), s’observa que durant la pandèmia 

de la COVID-19, els pacients han experimentat un augment de la gravetat dels símptomes en 

totes les dimensions del TOC. Aquest empitjorament de la malaltia està relacionat amb les 

preocupacions per la contaminació, la responsabilitat de fer mal als altres, el control 

compulsiu, preocupacions per l’economia i el futur, etc.  

 

Per últim, és important destacar que a partir de les mesures implantades per la situació actual 

de la pandèmia, també s’ha començat a observar que podrien aparèixer nous pacients amb 

TOC que probablement si no haguessin experimentat aquesta situació, no haurien 

desenvolupat la patologia. A més, aquesta situació també pot perjudicar a les persones que 

havien remès part dels seus símptomes, ja que podria facilitar la reaparició d’aquests 

(Fontenelle & Miguel, 2020).  
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5. Conclusions 
 
Per concloure, el treball tenia com a objectiu general realitzar una revisió bibliogràfica sobre 

el TOC en els últims onze anys, considero que aquest objectiu s’ha complert, ja que he 

aconseguit fer una revisió dels coneixements que hi ha sobre els punts més importants i 

essencials del TOC a través d’articles publicats entre els anys 2010-2021.  

 

Seguidament, una vegada realitzada la revisió bibliogràfica, s’extreuen diferents conclusions 

respecte a la literatura d’aquest trastorn. Primer, pel que fa al concepte del TOC, el concepte 

ha anat canviant de nom i significat al llarg dels anys: monomania (Esquirol, 1839), deliri 

emocional (Moren, 1857), neurosi obsessiva (Freud, 1894) i psicoastènia (Janet, 1903). En 

l’actualitat, s’utilitza el terme Trastorn Obsessiu Compulsiu i es caracteritza per la presència 

d’obsessions (pensament o imatges intrusives que provoquen ansietat) i compulsions 

(conductes repetitives realitzades per reduir l’ansietat). El TOC anteriorment, en el DSM-IV 

estava inclòs en el grup de Trastorns d’Ansietat, però en el DSM-V el van incloure en el grup 

de Trastorns Obsessius-Compulsius i trastorns relacionats. 

 

Aquesta patologia té una prevalença del 2% de la població espanyola i una edat mitjà d’inici 

de 19,5 anys. El curs de la malaltia és de llarga durada i entre el 60 i el 70% dels casos arriba 

a ser crònic.  

 

Pel que fa a les bases anatomofisiològiques implicades en el TOC, les estructures cerebrals 

que estan relacionades amb el trastorn són: 

1. Escorça Cingulada Anterior (ACC): mostra una hiperactivitat associada amb 

l’ansietat i amb un agreujament de la gravetat dels símptomes. També, s’observa una 

hiperactivitat en l’escorça cingulada anterior dorsal, activant-se majoritàriament en 

tasques que requereixen un esforç cognitiu. A més, mostra una alteració en els senyals 

de control cognitiu que pot estar relacionat amb l’aparició de pensaments obsessius i 

conductes compulsives.  
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2. Escorça Prefrontal: major activació i hipermetabolisme en els pacients amb TOC i 

està relacionada amb la memòria de treball, els processos avaluatius afectius, el 

comportament flexible i l’aprenentatge de la por.  

 
3. Circuits Neuronals: hi ha tres circuits implicats en el TOC, el circuit orbitofrontal-

subcortical que provoca una disfunció executiva i una disfunció no verbal. El model 

multidimensional associa les dimensions simptomatològiques del TOC amb diferents 

circuits neuronals. I el circuit cortico-estriat-tàlem-cortical, mostra variacions en el 

volum de l’escorça orbitofrontal, escorça cingulada anterior i tàlem i disminució de 

l’activació de l’escorça prefrontal dorsolateral i l’escorça parietal.  

 
4. Neurotransmissors: s’ha relacionat la serotonina, la dopamina i el glutamat amb 

l’aparició del TOC. Els autors indiquen que s’ha observat un dèficit de serotonina, 

alteracions en els receptors dopaminèrgics i un desequilibri del glutamat en les 

persones que pateixen TOC.  

 

Respecte a l’etiologia del trastorn, s’ha trobat quatre factors de risc en el TOC: els factors 

temperamentals (com pot ser una major emotivitat negativa), factors ambientals (per 

exemple, situacions estressants), factors genètics (per exemple, major probabilitat de patir 

TOC si la persona té familiars de primer grau que el pateixen) i factors fisiològics (alteracions 

en diferents estructures cerebrals).  

 

Les persones que pateixen TOC poden patir altres trastorns comòrbids a aquest, els més 

freqüents són els trastorns de l’estat d’ànim, trastorns d’ansietat i trastorns psicòtics.  

 

Pel que fa a les manifestacions clíniques, els pacients amb TOC principalment presenten 

obsessions i compulsions. D’una banda, aquestes obsessions i compulsions són classificades 

en dimensions: dimensió de contaminació i neteja, dimensió de simetria i ordre, dimensió 

sobre el mal i el control i dimensió de pensaments inacceptables i rituals mentals. D’altra 

banda, hi ha autors que han afegit una altra classificació, la qual agrupa les obsessions en 

obsessions autògenes (pensaments egodistònics, responen a estímuls difícils d’identificar) i 

obsessions reactives (més realistes, responen a estímuls concrets).  
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Per realitzar un diagnòstic correcte del TOC, els professionals han de comprovar si els 

pacients presenten els quatre criteris proposats al DSM-V. Després, per confirmar si el 

pacient pateix TOC, es poden realitzar diferents entrevistes clíniques i/o escales de 

diagnòstic. L’eina que utilitzen amb més freqüència els professionals és l’Escala Obsessiva-

Compulsiva de Yale-Brown (Y-BOCS). Un altre aspecte que han de tenir en compte és el 

diagnòstic diferencial, s’ha de descartar altres possibles trastorns per poder determinar el 

diagnòstic primari.  

 

El tractament del TOC es centra en la intervenció psicològica i/o en el tractament 

farmacològic. Respecte a la intervenció psicològica, les teràpies que s’han enfocat en el 

tractament del TOC han sigut la teràpia psicodinàmica, la teràpia conductual, la teràpia 

cognitiva i la teràpia cognitiva conductual (TCC), concretament, la tècnica d’exposició i 

prevenció de resposta (EPR). En el tractament farmacològic, el primer fàrmac va ser la 

clomipramina, després van aparèixer els inhibidors selectius de recaptació de serotonina 

(ISRS) i en els casos en què es necessita complementar els ISRS s’afegeix els inhibidors de 

recaptació de serotonina i noradrenalina (IRSN) o els antipsicòtics.  

 

Actualment, en els casos lleus/moderats és més freqüent realitzar la tècnica d’exposició i 

prevenció de resposta (EPR) en la teràpia cognitiu-conductual (TCC) i si el pacient no respon 

al tractament, s’afegeix un tractament farmacològic amb ISRS. En els casos severs, es realitza 

una teràpia d’EPR amb un tractament farmacològic d’ISRS, si el pacient no respon a aquest 

tractament, es pot augmentar la dosi d’ISRS, canviar el fàrmac d’ISRS o afegir un IRSN o 

antipsicòtic.  

 

En relació al TOC i la qualitat de vida que tenen les persones que pateixen aquesta patologia. 

Els pacients presenten una baixa qualitat de vida, on es veu afectat el benestar psicològic, 

l’àmbit laboral i les relacions amb pares, parelles i amics. A més, hi ha factors que poden 

empitjorar la qualitat de vida com és la depressió comòrbida al TOC i patir obsessions de 

contaminació/neteja.  
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Finalment, respecte a l’aparició de les mesures higièniques implantades per la presència de 

la COVID-19, l’últim any les persones que pateixen TOC se’ls hi ha agreujat la gravetat de 

la seva patologia, ja que aquestes mesures potencien els símptomes del trastorn. Les persones 

que més han empitjorat són les que tenen símptomes de contaminació-neteja per l’excessiva 

necessitat de desinfectar-ho tot. A més, la pandèmia de la COVID-19 també ha portat a 

l’aparició de nous possibles casos de persones amb TOC.   
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