
Actualment un 2-3% de la població mundial pateix un Trastorn Obsessiu Compulsiu, una malaltia mental que esclavitza 
el pacient i l’impedeix portar una vida normal. 

Quants minuts tardes en des-
vestir-te? L’Alfonso, de 42 anys 
malalt de TOC des dels catorze, 
tardava unes tres hores en fer-
ho. O quants cops et rentes la 
cara pel matí? La Rafaela, de 36 
anys i diagnosticada també de 
TOC des de en fa vuit, se l’acostu-
ma a rentar unes quinze vegades 
abans de, si pot, anar a esmorzar. 
I la llet que beus pel matí, has 
pensat mai que està contamina-
da i pot causar la teva mort i la 
dels teus fills? La Isabel, de 32 
anys i amb TOC des dels 24, ho 
sospita cada dia. 

Tots ells pateixen un Trastorn 
Obsessiu Compulsiu. Tots ells 
s’han convertit, amb el temps, 
en esclaus d’una malaltia men-
tal que els impossibilita seguir 
amb el seu dia a dia d’una forma 
normal. La privació d’una quoti-
dianitat acceptable fa que alguns 
busquin solució a aquest proble-
ma en la intervenció quirúrgica. 
Aquesta va ser l’única alternati-
va restant en el cas de la Mont-
se, de 42 anys, que fa sis mesos 
va decidir operar-se per intentar 
posar fi a un TOC que l’acompan-
yava des dels catorze. 

Les sigles TOC fan referència 
al que es coneix com a Trastorn 
Obsessiu Compulsiu, una malal-
tia mental que consisteix en la 
repetició d’idees obsessives en la 
ment d’una persona. Les obses-
sions porten al subjecte a dur a 
terme determinades accions, co-
negudes com a compulsions o ri-
tuals. La seva realització permet 
neutralitzar l’obsessió i calmar el 
malestar que genera. Per a deter-
minar que una persona pateix un 
TOC i no una mania és necessari 
que la repetició d’aquests pensa-
ments disminueixi la voluntat de 
l’individu, fent que porti a terme 
les compulsions.

La Isabel, per explicar-nos fins 
a quin punt d’intensitat havia 
arribat el seu TOC, adopta una  
estranya posició. Amb les cames i 
els braços oberts, dirigeix la seva 
mirada cap al sostre i tancant els 
ulls diu: “ley de vida, ley de vida, 
la muerte súbita no pasa, la Yle-
nia y el Iván me enterrarán a mi y 
al Carlos, ley de vida, ley de vida”. 
Aquesta oració es va convertir en 
el seu principal ritual durant els 
anys que la malaltia va arribar al 
punt més àlgid. El TOC es va des-
envolupar amb el naixement de 
la seva segona filla, que actual-
ment té vuit anys. L’angoixa que 
l’acompanya dia rere dia és que 
els hi passi quelcom dolent  als 
seus dos fills i, fins i tot, sovint 
se’ls imagina morts. 

Aquestes idees obsessives pro-
voquen que repeteixi les seves ac-
cions diàries constantment. Ha 

d’aconseguir portar a terme tot 
allò que fa sense tenir el pensa-
ment a la ment que els seus fills 
puguin estar en perill, ja que 
això li dóna la sensació d’estar 
ratificant-ho. Per exemple, ens 
explica que durant la celebració 
de l’aniversari de la seva tia, no 
va deixar que els convidats brin-
dessin perquè mentre ho feien 
no podia deixar de pensar que ho 
feien per la mort dels seus fills. 

La OMS classifica el TOC com 
una malaltia de trastorn neurò-
tic, però això no sempre ha estat 
així. L’ex-President de la Societat 
Espanyola de Psiquiatria Julio Va-
llejo Ruiloba,  ens explica que en 
els darrers quaranta anys s’han 
donat una sèrie de fets que fan 
que es deixi de classificar com a 
malaltia psicològica i es comen-
ci a considerar que el TOC té un 
cert component biològic.

Per una banda, apareix un me-
dicament anomenat clomipramina 
que aconsegueix minimitzar els 
símptomes de la malaltia, la qual 
cosa obre el debat sobre la causa 
real del Trastorn Obsessiu Com-
pulsiu. 

D’altra banda, les proves 
d’imatge cerebral dels darrers 
vint anys demostren que exis-

teixen una sèrie de circuits dins 
el cervell que es veuen alterats en 
pacients amb aquesta mena de 
trastorn. Tot i que els científics 
han demostrat que existeix un 
component genètic important, 
encara no s’ha demostrat que 
aquest sigui determinant. 

Avui dia, es diu que un 2-3% 
de la societat pateix un Trastorn 
Obsessiu Compulsiu, però Valle-
jo redueix aquesta xifra a un 1%, 
argumentant que sovint es con-
fonen els símptomes aïllats de 
TOC amb una veritable malaltia.  

El que destaca dels TOC és la 
gran varietat de formes en que 

es poden manifestar. Els més fre-
qüents són els washers (un 50% 
dels casos), anomenats així per la 
seva obsessió amb la higiene.

L’Alfonso, de 42 anys, conside-
ra que té TOC des dels 14, tot i 
que no li van diagnosticar fins el 
2008. Quan anava a l’institut va 
detectar comportaments anor-

mals, com ara ordenar i netejar 
minuciosament els llibres i de 
forma reiterada, fins al punt de 
substituir el temps d’estudi per 
aquest ritual. 

Actualment els seus rituals 
es centren en la higiene: dedica 
dues hores i mitja en dutxar-se, 
tres en desvestir-se i necessita 
dues hores per menjar. La se-
va gran mania són els pèls, per 
aquest motiu, quan es treu la 
roba per anar a dormir, ha de 
comprovar peça per peça, i mi-
l·límetre a mil·límetre, que no 
quedi cap tipus de partícula que 
pugui associar amb la brutícia. 
Ell mateix afirma que aquesta 
“feina” és esgotadora, i per això 
hi ha dies en que decideix no 
aixecar-se del llit per tal d’evitar 
caure en els rituals. 

Els Trastorns Obsessius Com-
pulsius es poden agrupar en tres 
grans sectors, seguint la classifi-
cació de l’investigador Isaac M. 
Marks. Tot i això, difícilment són 
purs, ja que en la majoria de ca-
sos es combinen diversos tipus.

Per un costat, trobem els més 
comuns: el pacients que prac-
tiquen rituals compulsius amb 
obsessions. Aquests calmen l’an-
goixa provocada per les idees 
de manera immediata amb la 
realització dels rituals, els quals 
poden ser els de neteja, de repeti-
ció, de comprovació, d’acumula-
ció i els d’ordre.

El segon gran grup és el de 
“lentitud sense rituals visibles”. 
Aquests pacients realitzen tas-
ques normals però a una veloci-
tat inferior, ja que alhora porten 
a terme controls mentals o la re-
peteixen en excés per tal de fer-
la adequadament. La lentitud és 
selectiva, és a dir, només afecta a 
certes activitats.

Sens dubte però, el TOC més 
difícil de detectar i tractar és 
aquell on no es produeixen ri-
tuals i on el pacient únicament 
és víctima de les idees o pensa-
ments obsessius. L’exemple més 
recurrent és el de la persona que 
creu que ha de resar per evitar 
una catàstrofe i passa hores rea-
litzant aquesta tasca. 

SímptomeS

És important saber diferen-
ciar el fet de tenir problemes que 
puguin afectar el nostre estat 
d’ànim, o adoptar una actitud 
obsessiva en algun moment, a pa-
tir una malaltia mental. 

Xavier Borràs, psiquiatra fo-
rense, ens explicava a tall d’exem-
ple que tots tenim manies: utilit-
zar un boli concret per fer un 
examen o, en el cas dels esportis-
tes, sortir amb un peu concret al 
terreny de joc. Aquestes fets són 
situacions que entren dins d’una 
normalitat i que, segons dades 
oficials, més d’un 90% de la po-
blació les pateix. 

Isabel, tot i haver fet progres-
sos en els rituals,  assegura que 
aquesta angoixa que s’ha d’em-
passar cada dia és insuportable 
i hi ha dies que ha “d’explotar”. 
Confessa que quan els seus fills 
se’n van a l’escola i es queda sola 
a casa es pot passar la tarda plo-
rant o se’n va al llit per no pen-
sar-hi. Fins i tot va haver d’afron-
tar períodes on, per tal d’evitar 
aquesta angoixa, s’autolesiona-
va de manera constant, provo-
cant-se talls al canell. 

Tot i aquest desconcert res-
pecte el seu diagnòstic, els símp-
tomes del TOC són clars. Les 
idees obsessives es presenten al 
pensament del malalt d’una ma-
nera recurrent i són totalment 
intruses a la seva persona, fet 
que provoca que no les pugui 
controlar. Les persones amb TOC 
reconeixen que els pensaments, 
impulsos o imatges obsessives 
són un producte de la seva prò-
pia ment, i no pas imposats per 
motius externs. 

Els símptomes obsessius han 
de tenir unes característiques 
concretes per ser tractats com a 
TOC. Han de ser reconeguts com 
a pensaments o impulsos propis 
del pacient que provoquin una 
resistència ineficaç d’aquest a 
l’hora de lluitar contra els matei-
xos. És important emfatitzar la 
idea que l’alleujament que pro-
voca la realització del ritual per 
disminuir l’estrès o ansietat pro-
vocat per les idees compulsives 
no s’ha de considerar una pràcti-
ca plaent, ja que forma part d’un 
cercle viciós que, a la llarga, ge-
nera més malestar. 

El TOC es relaciona de manera 
errònia amb malalties com l’es-
quizofrènia, classificada com a 
psicosis. La diferència respecte 
a aquesta és que els qui pateixen 
TOC són conscients de la seva 
malaltia i lluiten contra les seves 
idees, mentre que l’esquizofrènic 
s’identifica amb elles. 

En canvi, es pot associar amb 
la depressió, que pot actuar com 
una de les causes desencadenants 
o aparèixer com una conseqüèn-
cia del trastorn. Els símptomes 
obsessius-compulsius tendeixen 
a empitjorar quan el pacient està 
deprimit. Aquesta combinació fa 
que sovint els malalts de TOC es 
plantegin el suïcidi. 

La major part de TOCs es des-
envolupen entre els 15 i 20 anys i 
és freqüent que durant la infàn-
cia s’hagués donat algun tipus 
de símptoma aïllat o mania que 
més tard hagués desencadenat el 
trastorn. Al mateix temps, també 
és comú que els pacients tinguin 
algun antecedent familiar amb 
la mateixa malaltia o, si més no, 
amb algun símptoma aïllat. 

En el cas d’Alfonso, de petit ja 
es fixava com la seva mare era 
molt maniàtica amb la higiene 
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i quan tornaven del carrer, en 
entrar a casa, el feia netejar mi-
nuciosament per tal d’evitar que 
la brutícia entrés dins. A més a 
més, el Dr. Julio Vallejo recorda 
que les persones que desenvolu-
pen un TOC solen tenir un perfil 
determinat: es tracta d’individus 
amb una personalitat perfeccio-
nista, meticulosos i amb tendèn-
cia a comprovar-ho tot.

DiagnòStic

En el cas del diagnòstic dels 
trastorns mentals com el TOC, no 
hi ha un marcador en psiquiatria 
que es pugui utilitzar a nivell clí-
nic. El psicòleg o psiquiatra es 
basa en l’entrevista clínica amb 
el pacient per tal de saber què li 
passa, a més de passar-li diversos 
tests per determinar la dimensió 
simptomàtica i el tipus de TOC.

El Dr Segalàs, que actualment 
treballa a la unitat de TOC de 
l’Hospital de Bellvitge, utilitza 
un criteri temporal a l’hora de 
diagnosticar el trastorn: els ri-
tuals s’han de presentar al llarg 
de més d’una hora al dia. La gra-
vetat es classifica amb una escala 
que va del 0 al 40 i els que estan 
per sota dels 16 punts són consi-
derats TOCs subclínics, és a dir, 
que no necessiten ser tractats. 

Tot i que es parla de TOC’s 
lleus i greus, el TOC és una malal-
tia molt invalidant i en la majo-
ria dels casos el pacient no pot 
dur a terme una vida normal, en 
tant que prioritza les obsessions 
per sobre de qualsevol altra acti-
vitat vital, com treballar, dormir 
o menjar. Això té una incidència 
directa en la vida social i laboral 
dels malalts, sobretot en aquells 
casos més greus, on acostumen a 
patir exclusió social. 

Rafaela pateix un TOC des de 
2007 i és totalment conscient de 
les “tonteries” que això li porta a 
fer, com ara passar-se nits sence-
res resant, tot i no ser creient, o 
rentar-se les mans i la cara fins 
sortir-li sang.  El seu TOC li ha 
concedit una discapacitat del 
33% i confessa que és molt difícil 
trobar una feina que s’adapti a 
les seves necessitats.

Pels malalts de TOC, l’estudi 
també esdevé un repte. L’Alfonso, 
per exemple, va trigar quatre an-
ys en fer COU i va haver de deixar 
la carrera d’enginyeria. Actual-
ment està estudiant la carrera de 
filosofia, però és conscient que 
no pot anar al mateix ritme que 
la resta de la classe.

cauSeS 

La causa exacta del TOC és en-
cara desconeguda. El Dr. Segalàs 
diu que hi ha certa vulnerabili-
tat genètica amb una herència 
poligènica. Les ressonàncies 
magnètiques dels pacients han 
evidenciat que el circuit que con-
necta els lòbuls frontals amb els 
ganglis de la base del tàlem està 

alterat. En aquestes zones sembla 
que hi ha una disfunció, el que 
fa pensar que la causa del TOC 
és neurobiològica. Tot i això, es 
desconeix si aquests canvis físics 
que es produeixen en l’organis-
me revelen l’estat emocional de 
l’individu o a la inversa.

L’homeòpata Anna Pla ens ho 
exemplifica amb la figura d’un 
arbre plantat en un terreny ro-
cós. Aquest, un dia de fort vent 
i fortes pluges es desarrela i cau. 
La causa del desarrelament és 
ocasionada per la unió de múlti-
ples factors, el mateix que passa 
en l’individu amb TOC. Per tant, 
cal comprendre la importància 
de la epigenètica, que consisteix 
en la influència que tenen l’am-
bient i les circumstancies vitals 
en l’expressió dels gens. Factors 
estressants i certes circumstan-
cies vitals poden actuar com a 
desencadenants del trastorn. 

Rafaela, per exemple, després 
de patir un sever episodi d’in-
somni comença a detectar certes 
idees obsessives amb el fet de no 
dormir. A partir d’aquí, intenta 
cercar raons del seu insomni a 
través de fets quotidians: si un 
dia li va costar adormir-se i l’úl-
tim que havia menjat va ser un 
iogurt, identifica aquest aliment 
com a causa del problema. Però 
no és fins el naixement de la seva 
filla quan el seu TOC s’accentua. 
Els rituals, que fins aleshores 
semblaven simples manies, co-
mencen a ser molt repetitius i 
Rafaela els porta a terme de ma-
nera desesperant. 

tractament 

El Dr Vallejo ens explica que el 
tractament més efectiu és pluri-
disciplinari, combinant  la psico-
farmacologia i la teràpia de con-
ducta. Tot i això, no sempre es 
dona un equilibri entre aquests.

En un principi, la via d’entra-
da al tractament és la teràpia 
de conducta però, a la pràctica, 
és més habitual començar amb 
fàrmacs. Això és deu a que en 
la sanitat pública, els recursos 
són limitats per oferir serveis en 
l’àmbit de la psicologia.

El seguiment ideal del psicòleg 
és veure el pacient una hora a la 
setmana. La psicòloga i investi-
gadora Clara López Solà explica 
que el primer que es fa és expli-
car al malalt en què consisteix 
el TOC i el concepte de la corba 
d’ansietat.  L’obsessió genera an-
sietat i la realització del ritual 
fa desaparèixer l’ansietat a curt 
termini, però aquesta acabarà 
tornant. El que manté el trastorn 
no és la obsessió, sinó el ritual.

En segon lloc s’inicia la fase 
conductual, basada en l’exposi-
ció del pacient a les obsessions, 
un procés anomenat desconeixe-
ment o dessensibilització pro-
gressiva. El psicòleg fa una llista 
de situacions, ordenant-les des de 
les que no tenen cap tipus d’afec-
te en el pacient, fins arribar a les 
que li provoquen més ansietat. 
Seguidament, posa deures al pa-
cient per tal que s’exposi, mica 
en mica, a situacions que li creïn 
ansietat.

La teràpia conductual funcio-
na en un 50-60% dels casos, però 
té més eficàcia quan es combina 
amb la teràpia farmacològica. En 
aquest tipus de teràpia és molt 

important l’ajuda o col·laboració 
des de casa. 

Per altra banda, també hi ha 
teràpies en grup i grups d’autoa-
juda o de suport, on s’agrupen 
pacients de tots els tipus de TOC. 

A través de la teràpia farma-
cològica tradicional es produeix 
una reducció simptomàtica del 
35%. Tot i això, un 10% dels TOCs 
no respon als fàrmacs, molts dels 
quals s’acaben operant. 

Tots els tipus de TOC es trac-
ten amb els mateixos fàrmacs, 
que canvien segons l’evolució de 
la malaltia. Cal tenir en compte 
que, a dosis molt altes, els fàr-
macs poden tenir efectes secun-
daris, com ara l’augment de pes i 
la impotència sexual.

A diferència de la teràpia con-
ductual, el seguiment que fa el 
psiquiatre comença sent trimes-

tral, per tal de veure si el pacient 
respon o no a la medicació. Men-
tre que només un 25% dels pa-
cients pot deixar la medicació, 
el 75% restant ha continuar amb 
aquesta de per vida.  

Hi ha alguns pacients que o bé 
no veuen millora amb el tracta-
ment farmacològic tradicional, o 
senzillament no estan disposats 
a tolerar els efectes secundaris 
que aquests ocasionen. És per 
això que la teràpia farmacològi-
ca homeopàtica s’ha convertit en 
una tercera via per a alguns dels 
malalts de TOC.

La homeòpata Anna Pla, indi-
ca que el TOC es pot curar, però 
no en tots els casos. A més, insis-
teix en la dificultat de seguir un 
tractament homeopàtic superant 
la pressió que tenen els pacients 

de cara als tractaments conven-
cionals. Tot i que els dos tipus de 
teràpies són compatibles, a vega-
des això pot dificultar el segui-
ment del pacient.

alimentació

L’alimentació pot condicionar 
en la predisposició de tenir una 
malaltia neurològica com seria 
el TOC. Està demostrat que el dè-
ficit o excés de vitamines poden 
ocasionar efectes neurològics. 
Per tant, una alimentació ade-
quada, vigilant els tòxics alimen-
taris o ambientals, pot pal•liar 
un mal funcionament de les 
neurones i del cervell. Al mateix 
temps, això permet mantenir un 
nivell adequat de neurotrans-
missors, fet que afavoreix un bon 
funcionament cerebral.

operació quirúrgica

El cas de Rafaela està catalo-
gat com a greu i actualment pren 
tots els medicaments possibles, 
però això ja no és suficient. “Ha 
arribat un moment en què no hi 
ha evolució”, diu el seu marit. És 
per aquest motiu que han decidit 

recórrer a la intervenció quirúr-
gica. 

Actualment hi ha una tècnica 
de tractament  extraordinària  
basada en la implantació d’elèc-
trodes en les zones basals del 
cervell, el que s’anomena estimu-
lació cerebral profunda. Són elèc-
trodes d’un diàmetre inferior a 
un mil·límetre que estimulen o 
inhibeixen determinades zones 
del cervell per tal d’aconseguir 
els efectes terapèutics esperats.  
Aquesta intervenció però, té ris-
cos i un cost elevat, pel que que-
da reservada per aquells casos 
extrems o molt invalidants.

Per altra banda, també hi ha 
altres tècniques d’estimulació 
transcraneals que no reque-
reixen una intervenció quirúrgi-
ca, com la estimulació transcra-

neal o la estimulació elèctrica, 
la utilitat de les quals encara es 
troba en discussió.

 
Parlant amb la Montse, ens 

explica que ja s’ha sotmès a la 
intervenció. El desembre passat, 
després de veure que el TOC l’ha-
via privat de viure més enllà de 
les seves manies, van decidir ope-
rar-se. Als catorze anys va desen-
volupar un TOC a partir d’estar 
vuit mesos recuperant-se a casa 
seva d’una forta caiguda. Des 
de llavors fins que es va quedar 
embarassada, ews tractava d’un 
trastorn vinculat a la higiene. 
Tot i això, amb l’arribada de la 
seva filla, el TOC va canviar de ti-
pus i va convertir en una seqüèn-
cia compulsiva de pensaments.

Amb l’ajuda del seu marit, ens 
explica que havia de recordar 
fets concrets totalment absurds 
que li venien a la memòria com, 
per exemple, el color del jersei 
que portava el dilluns de fa tres 
setmanes. A partir d’aquí enca-
denava diferents pensaments 
tan absurds com detallats que 
necessitava recordar. El fet de no 
poder trobar el que cercava dins 
la seva memòria la frustrava fins 

al punt d’impedir-li dur a terme 
qualsevol tipus d’activitat. 

L’operació, tot i que espera que 
algun dia li serà positiva, li està 
portant molts problemes. Segons 
la configuració que porta el seu 
aparell, el seu estat d’ànim varia 
aleatòriament, la relació amb les 
persones també, i els seus pen-
saments canvien d’una forma 
dràstica i sense poder-ho evitar 
o entendre. 

Mentre ens ho explica, ens 
diu “quin mal recordar tot això”. 
Durant l’entrevista té llacunes 
de memòria. Al final ens explica 
que, mentre conversàvem, li han 
vingut cadenes de pensaments 
obsessius-compulsius. De tant en 
tant, mira la seva parella en bus-
ca d’una resposta que a ella se li 
ha oblidat. 

Per poder parlar de 
TOC, els rituals o 
compulsions han 
d’ocupar més d’una 
hora al dia

Circumstàncies 
vitals poden 
actuar com a 
desencadenants 
d’un TOC

Manies de viure la vida

 Representació gràfica dels tipus de TOC.
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