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RESUMO 
O transtorno obsessivo compulsivo (TOC) pode ser definido como um transtorno conhecido por sua 
atividade crônica que pode tornar o indivíduo incapaz. Os sintomas estão relacionados com obsessões, 
referindo-se a pensamentos, impulsos ou imagens persistentes e intrusivas, comportamentos ou atos 

mentais repetitivos indesejadas pelos indivíduos. Esses transtornos psiquiátricos nos quais está 

incluído o TOC, não possuem um público selecionado, porém atingem de forma grave a juventude. A 
terapia farmacológica para o TOC é considerada recente,sendo a sertralina o fármaco que mais se 
destaca. Essa pesquisa é um levantamento bibliográfico, com a revisão de artigos científicos 
encontrados em bases de dados eletrônicos, como Scielo, Pubmed, Google Acadêmico, concluída em 
outubro de 2022. O estudo teve como objetivo mostrar o uso irracional da sertralina no tratamento do 
TOC em adolescentes. Concluiu-se que, apesar da sertralina ser um fármaco considerado seguro, a 
mesma possui algumas reações adversas advindas do uso contínuo. A irracionalidade do uso é 
favorecida com a necessidade de utilização de doses mais altas para a observação dos efeitos 
desejados. Os adolescentes que fazem a terapia com doses mais altas dos ISRS, particularmente com 
a sertralina, passam a ter possibilidades de pensamentos suicidas. 
Palavras-chave: Antidepressivos; Compulsões; Distúrbios. 

 
 
 

ABSTRACT 

Obsessive compulsive disorder (OCD) can be defined as a disorder known for its chronic activity that 
can render the individual incapable. Symptoms are related to obsessions, referring to persistent and 
intrusive thoughts, impulses or images, behaviors or repetitive mental acts unwanted by individuals. 
These psychiatric disorders, in which OCD is included, do not have a selected audience, but they 
seriously affect youth. Pharmacological therapy for OCD is considered recent, with sertraline being the 
drug that stands out the most. This research is a bibliographic survey, with the review of scientific articles 
found in electronic databases, such as Scielo, Pubmed, Google Scholar, completed in October 2022. 
The study aimed to show the irrational use of sertraline in the treatment of OCD in teenagers. It was 
concluded that, despite sertraline being a drug considered safe, it has some adverse reactions arising 
from continuous use. The irrationality of use is favored by the need to use higher doses to observe the 
desired effects. Adolescents on therapy with higher doses of SSRIs, particularly sertraline, are more 
likely to have suicidal thoughts. 
Keywords: Antidepressants; Compulsions; Disturb. 
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Introdução 

 
 

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é atualmente uma das condições 

psicológicas que abrange uma parcela expressiva da população mundial, não sendo 

usualmente compreendido pelas pessoas ao redor, causando vergonha e medo em 

quem recebe esse diagnóstico. Os sintomas podem estar relacionados com 

obsessões, que podem referir-se a pensamentos, impulsos ou imagens persistentes 

e intrusivas consideradas indesejadas pelos indivíduos e comportamentos ou atos 

mentais repetitivos, os quais são igualmente indesejados (RIBEIRO et al.,2018). 

Esses transtornos psiquiátricos nos quais está incluído o TOC e que afetam 

uma parcela grande da população, não possuem um público selecionado, porém 

atingem de forma grave a juventude, especialmente por estarem mais próximos das 

descobertas da vida adulta e das responsabilidades correlacionadas a essa fase. 

Os transtornos podem causar adversidades na vida do portador. Quando se 

manifestam muito cedo, o portador sofre intensas transformações diariamente, as 

quais vão se agravando com o decorrer do tempo, causando impactos sérios no 

cotidiano da pessoa. Esses impactos geram agressividade, favorecem a utilização 

de drogas ilícitas, abalam a saúde física e mental do portador e também dos 

familiares e muitas vezes facilitam o pensamento de suicídio nos adolescentes e 

jovens (QUEVEDO, 2017). 

A terapia farmacológica para o TOC é considerada recente. Até pouco tempo 

atrás, o TOC não possuía uma boa resposta ao tratamento medicamentoso. Esse 

quadro foi modificado com a introdução de uma farmacoterapia baseada na 

administração de antidepressivos que aumentam a transmissão serotoninérgica 

(TEIXEIRA, 2022). 

Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS) possuem um 

mecanismo de ação pautado no aumento da função serotonérgica, trazendo 

resultados positivos no tratamento do TOC melhorando os sintomas de obsessão e 

compulsão, devendo começar com uma avaliação abrangente do indivíduo junto com 

a sua família, estabelecendo um bom vínculo e esclarecendo a respeito da origem 

do quadro e propor um suporte e orientação familiar. Dentre os ISRS, o fármaco que 

mais se destaca para essa terapia, é a sertralina (TEIXEIRA, 2022). 

Essa pesquisa é um levantamento bibliográfico que consistiu na leitura e 

análise de artigos científicos e livros selecionados que se mostraram relevantes ao 

tema proposto. A pesquisa foi pautada em arquivos científicos encontrados em bases 



de dados eletrônicos, como Scielo, Pubmed, Google Acadêmico e foi concluída em 

outubro de 2022. 

Nesta perspectiva, o presente estudo teve como objetivo mostrar o uso 

irracional da sertralina no tratamento do transtorno obsessivo compulsivo (TOC) no 

público adolescente. 

 
 
 

Desenvolvimento 

 
 

 
O TOC pode ser definido como um transtorno que é conhecido por sua 

atividade crônica que pode tornar o indivíduo incapaz. A pessoa se nutre de 

comportamentos compulsivos e idéias obsessivas, fazendo com que sua vida seja 

acometida tanto do lado ocupacional como do lado social. Junto à essa mudança na 

vida do portador, observa-se também uma baixa autoestima, fator esse que se 

manifesta negativamente na vida estudantil, profissional, familiar e social do portador. 

A pessoa se fecha totalmente e passa a se manter reclusa em seus lares, por receio 

e temor dos estímulos ser presenciados por outros (QUEVEDO et al., 2017). 

Estima-se que os primeiros sintomas do TOC se manifestem na infância, 

aparecendo antes mesmo dos dois anos de idade, sendo bastante comum, fato esse 

desconhecido pela maioria da população. A prevalência do mesmo durante a vida 

dos indivíduos portadores, é de 2%, e os números mostram também, que em 30% 

dos casos diagnosticados, o início dos sintomas aparece na faixa dos 20 anos de 

idade (HOUNIE et al.,2018). 

O início do TOC é determinado a partir da manifestação dos primeiros sintomas, 

causando incômodo, o que proporciona a necessidade da busca por ajuda de um 

profissional de saúde, fator esse necessário para o diagnóstico correto e introdução 

de uma terapia de controle. Os seus sintomas podem se manifestar de forma aguda 

ou astuciosa, e tendem a se agravar conforme o tempo (SCHOLL, 2015). 

Embora a causa do TOC ainda seja desconhecida, atualmente existem alguns 

estudos que citam alguns fatores diversos tais como a predisposição genética, 

situações de estresse, fatores psicológicos, desequilíbrio de hormônios tanto na 

gestação como após o parto, entre outros, como sendo motivos para o início dos 

transtornos. A instalação de uma farmacoterapia para tratar os sintomas do TOC se 

apresenta após uma avaliação médica, mais propriamente uma avaliação 



psiquiátrica, investigando o quanto o portador está sendo afetado pelos sintomas, 

além do desequilíbrio que esses sintomas estão acarretando em sua vida acadêmica, 

profissional, afetiva e social. Para tratar esses pacientes, é trabalhado conjuntamente 

com o tratamento medicamentoso, a inserção do portador em terapias cognitivo-

comportamental (CICARINI et al.,2022). 

O portador do TOC, em geral, se apresenta depressivo, visto que os rituais 

acabam produzindo incapacitação. Nesse contexto, o tratamento medicamentoso é 

focado no tratamento da depressão. A terapêutica eficaz no tratamento do TOC 

está centrada na classe dos antidepressivos. No entanto, é observado que nem todos 

os antidepressivos tem efeitos sobre os sintomas que o TOC causa. Esses fármacos, 

os antidepressivos, aumentam expressivamente a disponibilidade sináptica de um ou 

mais neurotransmissores, através da ação em diversos receptores e enzimas 

específicos (BALDUINO et al., 2022). 

Há evidências consistentes que comprovam que as disfunções na função 

serotonérgica estão diretamente relacionadas ao TOC, pois medicamentos que 

inibem a recaptação de serotonia (IRSs), reduzem os sintomas de obsessão e 

compulsão. Além de que os fármacos que impedem a ligação da serotonina aos seus 

receptores, diminuindo a atividade serotonérgica, podem causar agudo aumento dos 

sintomas obsessivos compulsivos. Contudo, é possível dizer que a diminuição da 

ação da Serotonina está intimamente ligada as alterações químicas que levam ao 

desenvolvimento do TOC (RAMINELLI, 2020). 

Os fármacos antidepressivos utilizados para tratar o TOC, tem como alvo o 

neurotransmissor químico serotonina, considerado vital por se comunicar com as 

células nervosas e são conhecidos como inibidores seletivos da recaptação da 

serotonina (ISRS). A ação desses medicamentos está centrada no aumento da 

quantidade de serotonina no espaço entre um neurônio e outro, não deixando o 

mesmo retornar para dentro da fenda sináptica (BALDUINO et al.,2022). 

Os tratamentos farmacológicos de primeira linha para o Transtorno Obsessivo 

Compulsivo – TOC são os inibidores da serotonina, caracterizada pela classse de 

fármacos antidepressivos que abrange os inibidores seletivos da recaptação da 

serotonina (ISRS-sertralina, paroxetina, fluoxetina, fluvoxamina, citalopram, 

escitalopram) e a clomipramina (tricíclico). Desta forma, a escolha preferencial por 

algum deles pode variar de acordo com a disponibilidade e o perfil de efeitos 

colaterais. No quadro 1 abaixo, estão todos os fármacos com evidência comprovada 

de eficácia para o tratamento do TOC e as doses recomendadas para o tratamento. 

As doses efetivas para os pacientes com Transtorno Obsessivo Compulsivo são, em 



geral, maiores do que as recomendadas habitualmente para o tratamento dos 

transtornos depressivos. O tratamento deve ser mantido por longos períodos e até 

mesmo indefinidamente. O tratamento do TOC em adolescentes é semelhante ao de 

adultos (HOUNIE et al.,2018). 

Quadro 1. Fármacos para tratamento do Transtorno Obsessivo Compulsivo. 
Substância (Classe de Antidepressivo) Dose MIN-MAX (mg/dia) 

Sertralinha (ISRS) 50-200 

Fluoxetina (ISRS) 20-80 

Fluvoxamina (ISRS) 100-300 

Paroxetina (ISRS) 20-60 

Citalopram (ISRS) 20-60 

Escitalopram (ISRS) 10-20 

Clomipramina (Tríciclico) 75-250 

Fonte: HOUNIE, Ana G; ABDO, Carmita, 2018. 
 

Com o tratamento farmacológico de primeira linha (ISRS em dose máxima por 

pelo menos 12 semanas) há uma evolução considerável dos sintomas do TOC em 

aproximadamente 50 a 60% dos pacientes. Esse avanço é medido em relação à 

redução de pontos nas escalas de gravidades e representa a redução no tempo gasto 

com os sintomas, também no incômodo que estes desencadeiam nos pacientes e na 

interferência que ocorre nas atividades cotididanas e relações interpessoais 

(HOUNIE et al.,2018). 

A sertralina, representada estruturalmente na figura 1 abaixo, é um 

antidepressivo da classe dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina 

(ISRS), e é muito utilizada para o tratamento de distúrbios psiquiátricos tais como o 

TOC, além do transtorno de estresse pós-traumático, vários tipos de depressão e 

também a síndrome do pânico (MENDONÇA, 2020). 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 1 – Fórmula estrutural da Sertralina e representação molecular em 3D - C17H17Cl2N 

 



 

Fonte: https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/839/3/tcc_%20Naiton%20Silva.pdf 
 

Seu mecanismo de ação inibe a captação de serotonina nos neurônios, pela 

inibição seletiva dos receptores de receptação de serotonina (SERT) gerando um 

aumento da concentração de serotonina, obtendo efeitos desejados de estabilização, 

atuando nos núcleos da rafe no Sistema Nervoso Central. A farmacocinética da 

Sertralina mostra que sua absorção se dá através do trato gastrointestinal de forma 

lenta. O pico da concentração plasmática desse antidepressivo ocorre em cerca de 7 

horas, levando de 2 a 4 semanas para obter o efeito desejado. Sofre metabolização 

hepática através das enzimas do complexo citocromo P450, sendo excretada 

principalmente pela via renal (LONATO, 2020). 

No mercado farmacêutico nacional, a Sertralina é disponibilizada na forma 

farmacêutica de comprimidos revestidos ou não, estando suas concentrações na 

apresentação de 25, 50 e 100mg; sendo, a dose máxima diária permitida de 200mg 

(ALMEIDA, 2021). 

Ao ser administrada pela via oral, a sertralina é absorvida, distribuída para os 

tecidos e metabolizada pelo fígado, até que chega a seu alvo, o SNC (Sistema 

Nervoso Central). Nesse momento, observa-se um aumento da concentração da 

mesma, levando aos efeitos desejados de estabilização do humor, emoção e 

cognição (MENDONÇA, 2020). 

A Sertralina é um fármaco utilizado há mais de 30 anos, considerado muito 

seguro e eficaz para os sintomas apresentados. Contudo, é indispensável o uso 

racional do medicamento, administrando na dose correta, tempo determinado, e o 

principal, sob prescrição e avaliação de um médico (ALMEIDA, 2021). 

Um efeito colateral da sertralina que merece uma atenção maior é a 

possibilidade do paciente ter pensamentos suicidas, vontade de se machucar, etc. 

Estudos clínicos feitos com pacientes entre 6 e 17 anos de idade relatam que 9% 

deles interromperam o tratamento pelo aparecimento de ideias suicidas (PIMENTA, 

2019). 

Algumas pesquisas realizadas com pessoas diagnosticadas com depressão, 

fazendo o uso de algum medicamento da classe dos ISRS, em especial a 

sertralina, constataram que aqueles que fizeram a terapia com doses mais altas que 

a indicada e/ou com a adesão incorreta do medicamento, tinham duas vezes mais 

pensamentos suicidas do que o outro grupo que controle que não usaram o 

medicamento (AZRAEL, 2014). 

Atualmente, as crianças e adolescentes representam respectivamente cerca 

https://www.vittude.com/blog/automutilacao/


de 30% e 14,2% da população mundial. São encontradas nessa população altas 

taxas de prevalência de transtornos mentais, as estatísticas mostram que a média 

global da taxa de prevalência de transtornos mentais nessa população de 15,8%, 

comparado com outras idades. No Brasil, estudos registraram taxas de prevalência 

de 7 a 12,7%. Uma entre quatro a cinco crianças e adolescentes no mundo apresenta 

algum distúrbio mental (CAVALCANTE et al.,2014). 

O adolescente com preocupações e temores de que algo vai lhe acontecer, 

como medo de contrair uma doença mortal, perder familiares e amigos, ou medo de 

que ele ou outros se machucarão, tendem a fazer algo para dispersar suas 

preocupações e temores. Fatores emocionais como isolamento social, abandono, 

exposição à violência intrafamiliar, história de abuso físico ou sexual, transtornos de 

humor e personalidade, negligência com a qualidade de vida e ambientes sociais 

pouco promissores, além de fatores genéticos, contribuem para novos 

comportamentos que podem levar ao surgimento desses transtornos (ELIA, 2021). 

Um estudo que mostra a relação entre a idade e automedicação para o alívio 

desses sintomas e para se sentir mais “incluído” na roda de amigos, detectou que 

houve uma maior prevalência de automedicação entre os jovens de 15 a 17 anos de 

idade, mostrando a faixa etária dos adolescentes que fazem o uso de automedicação 

(TRINDADE et al.,2009). 

A figura 2 abaixo representa a taxa de prevalência entre jovens de 15 a 17 

anos, que se automedicam com sertralina. 

 

 

Figura 2. Automedicação em adolescentes 



 

 

Fonte: CAVALCANTE et al, 2014 – adaptado pelos autores. 

 
O uso irracional de medicamentos representa uma grande preocupação no 

contexto da saúde em nosso país, visto ser estimado que a maior parte dos 

medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos de forma inadequada, sem 

a orientação de um profissional de saúde, acarretando danos à saúde, trazendo uma 

problemática a saúde pública. Vários fatores contribuem para isso, tais como: a 

impossibilidade ao acesso aos serviços públicos de saúde; sistema de 

farmacovigilância inadequado; hábito de consumo de medicamentos por ansiedade 

e sem motivos aparentes, reutilização de receitas antigas prescritas para outro 

paciente. As informações podem ser obtidas a partir da mídia ou até mesmo de 

familiares que obtiveram os mesmos sintomas, pois são fontes mais fáceis e que 

podem trazer os mesmos benefícios, podendo resultar em um tratamento 

inadequado (PAULA et al., 2021). 

A presença ativa e rigorosa do farmacêutico na assistência proporciona ao 

paciente uma dispensação correta e um devido seguimento do tratamento 

farmacoterápico, com instruções sobre a adesão adequada do medicamento, 

cooperando com o médico e outros profissionais de saúde, a fim de obter resultados 

satisfatórios que beneficiem a qualidade de vida dos pacientes. Também prevê a 

participação do farmacêutico em atividades de promoção à saúde e prevenção de 

doenças (MOURA et al., 2021). 

Os benefícios trazidos para pacientes com transtornos mediante a 

administração da sertralina é comprovado, porém, além dos efeitos colaterais mais 

comumente conhecidos da sertralina, como: boca seca, tontura, diarréia, perda do 

Automedicação em adolescentes 
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apetite, insônia e até mesmo a alteração da função sexual, o medicamento possui 

ainda outras reações adversas mais graves que podem surgir com seu uso contínuo, 

como convulsões, hematomas e sangramentos incomuns, alucinações, febre, 

calafrios, alteração nos batimentos do coração, perda da coordenação motora, 

urticária e dificuldade para respirar (RAMIREZ, 2022). 

 
 
 

Considerações Finais 

 
 

O TOC abrange uma parcela considerável da população, atingindo também a 

população infantil e a adolescência. Apesar de ser um diagnóstico difícil, razão essa 

explicada pela vergonha dos sintomas, o tratamento medicamentoso e precoce, 

minimiza de forma significativa os danos e o sofrimento causado pelo mesmo. 

A classe medicamentosa estudada, embora seja restrita e necessite de maiores 

cuidados tanto para a dispensação como para a utilização, é utilizada de forma 

irracional devido à facilidade de acesso a este medicamento. 

A dificuldade de acesso rápido aos serviços de saúde, um sistema de 

farmacovigilância inadequado, hábitos de consumo de medicamentos por ansiedade 

e muitas outras condições, são razões que contribuem para o uso irracional da 

sertralina. 

Concluiu-se, que apesar da sertralina ser um fármaco considerado seguro 

com um índice terapêutico alto e embora também a dependência seja caracterizada 

somente com o uso prolongado, foi observado que o mesmo possui algumas reações 

adversas advindas do uso contínuo. Nesse quesito, observou-se que a irracionalidade 

do uso é favorecida com a necessidade de utilização de doses mais altas para a 

observação dos efeitos desejados. Os adolescentes que fazem a terapia com doses 

mais altas dos ISRS, particularmente com a sertralina, passam a ter possibilidades de 

pensamentos suicidas. 

 
 

 
Referências 



BORTOLI, Bruno; FRANCKE, Ingrid. TRATAMENTO PSICOTERAPICO DO 
TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO. Aletheia vol.51 no.1-2 Canoas 
jan./dez.2018. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413- 
03942018000100012 

 

CAMPOS, Maria Conceição. Transtorno obsessivo compulsivo, scielo Brasil. 
Braz.J.Psychiatry 22. Dez 2000. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/rbp/a/j4gxywDc7HNfcH5mzKhLPmz/?lang=pt 

 

CHEMSYNTHESIS. 5-Hydroxytryptamine CAS 50-67-9. Disponível em: 
http://www.chemsynthesis.com/base/chemical-structure-1513.html. Acesso em: 19 
set. 2022. 

 

CORREIA, Bruna; TRINDADE, Juliana; ALMEIDA, Alexsandro. Fatores 
correlacionados á automedicação entre os jovens e adultos. Revista de 
iniciação cientifica e extensão v.2 n.1(2019). Disponível em: 
https://revistasfacesa.senaaires.com.br/index.php/iniciacao-cientifica/article/view/143 

 

LOVATO, Lucas; CORDIOLI, Aristides. O uso de medicamentos no tratamento 
do TOC.Capitulo 5 do livro TOC 2 edição Artmed, 2014. Disponivel em: 
https://www.ufrgs.br/toc/o-uso-de-medicamentos-no-tratamento-do-toc. 

 

REIS, Adriano. Atenção farmaceutica e promoção do uso racional de 
medicamentos,Brasil.Ceatenf.ufc.br.Disponivelem: 
http://www.ceatenf.ufc.br/Artigos/ATENFAR%20e%20URM%20Adriano%20Max.pdf 

 

SECOM, UFG. Os transtornos psiquiatricos da juventude. Diario da manha, 14 
de julho de 2017. Disponivel em: https://secom.ufg.br/n/98873-os-transtornos- 
psiquiatricos-da-juventude 

 

SCHOLL, Carolina; QUEVEDO, Luciana. Qualidade de vida no transtorno 
obsessivo compulsivo. SciElo, saude publica. Cienc.saude colet. 22 abr 2017. 
Disponivel em: https://www.scielosp.org/article/csc/2017.v22n4/1353-1360/ 

 

SILVA, João. Automedicação e o uso irracional de medicamentos em 
adolescentes. Anais III CONBRACIS. Campinas Grande. Realiza editora, 13 de 
junho de 2018. Disponivel em: 
https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/40798 

 

CICARINI, Walter. Tratamento farmacológico do transtorno obsessivo 
compulsivo (TOC). Revista universo, v. 1, n.5 p. (1 a 8), 2021. Disponível em: 
http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=3universobelohorizonte3&page=arti 
cle&op=view&path%5B%5D=8150 

 

PAULA, Claudia Costa da Silva; CAMPOS, Renata Bernardes Faria; SOUZA, Maria 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-03942018000100012
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-03942018000100012
https://www.scielo.br/j/rbp/a/j4gxywDc7HNfcH5mzKhLPmz/?lang=pt
http://www.chemsynthesis.com/base/chemical-structure-1513.html
https://revistasfacesa.senaaires.com.br/index.php/iniciacao-cientifica/article/view/143
https://www.ufrgs.br/toc/o-uso-de-medicamentos-no-tratamento-do-toc
http://www.ceatenf.ufc.br/Artigos/ATENFAR%20e%20URM%20Adriano%20Max.pdf
https://secom.ufg.br/n/98873-os-transtornos-psiquiatricos-da-juventude
https://secom.ufg.br/n/98873-os-transtornos-psiquiatricos-da-juventude
https://www.scielosp.org/article/csc/2017.v22n4/1353-1360/
https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/40798
http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=3universobelohorizonte3&page=article&op=view&path%5B%5D=8150
http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=3universobelohorizonte3&page=article&op=view&path%5B%5D=8150


Celeste Reis Fernandes de; Uso irracional de medicamentos: uma perspectiva 
cultural. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 3, p. (1 a 17), 2021. Disponível 
em: https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/25683 

 

HOUNIE, Ana G; ABDO, Carmita; Manual Prático em Transtorno Obsessivo 
Compulsivo ao longo da Vida. 1. ed. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018 
Disponível em: https://cms.achedoc.prod.vitrineache.com.br/wp- 
content/uploads/2022/02/manual-pratico-toc.pdf 

 

RAMINELLI, Adrieli Oliveira. Modelos experimentais para o estudo do 
transtorno obsessivo compulsivo : perspectivas e garantias. 2020. Dissertação 
(Mestrado em Fisiologia) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. doi:10.11606/D.17.2021.tde-10052021- 
142439. Acesso em: 2022-10-26. Disponível em: 
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17134/tde-10052021- 
142439/publico/ADRIELIOLIVEIRARAMINELLI.pdf 

 

SILVA, Nailton Martins da; Contextualização e experimentação de conteúdos 
químicos por meio de medicamentos antidepressivos e estabilizantes de 
humor. Iporá, 2019. Disponível em: 
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/839/3/tcc_%20Naiton%20Silva.pdf . 
Acesso em: 2022-10-27. 

 

https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/25683
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17134/tde-10052021-142439/publico/ADRIELIOLIVEIRARAMINELLI.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17134/tde-10052021-142439/publico/ADRIELIOLIVEIRARAMINELLI.pdf
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/839/3/tcc_%20Naiton%20Silva.pdf

