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 T E R E S A  G E N S

A doença 
obsessiva que 
Sara ajudou 
a divulgar
Depois de confessar no Instagram que 
sofria de uma doença que a faz arrancar 
pestanas e sobrancelhas, Sara Sampaio 
não parou de receber mensagens 
de pessoas a dizer que têm o mesmo 
problema. Chama-se tricotilomania 
e é uma perturbação obsessiva

P odia ter sido uma 
consulta como tantas 
outras, mas não foi. 
O paciente, homem 
de 33 anos, com sinais 
evidentes de ansieda-
de generalizada, pedia 
ajuda. Economista, ca-

sado, quadro de uma grande empresa 
em Lisboa, havia sido promovido há 
cerca de nove meses. Responsabilida-
des crescentes, tal como a insónia e o 
sofrimento por antecipação. Na obser-
vação, o clínico João Nogueira – que 
no Royal London Hospital estagiou em 
Psicodermatologia (especialidade que 
se debruça sobre patologias na frontei-
ra entre a psiquiatria e a dermatologia, 
inexistente em Portugal) – viu além da 
ansiedade extrema: “Ao falar, o paciente 
ia arrancando pelos da barba.” A pelada, 

já visível, era consequência da tricoti-
lomania, doença psiquiátrica que leva 
a arrancar cabelos, sobrancelhas, pelos 
das axilas, do peito, da barba ou púbicos. 
Fazia-o desde os 15 anos e piorava sem-
pre “com os nervos”. Receava, já, deixar 
de controlar o impulso nas reuniões de 
trabalho. “Estes doentes controlam-se 
muito à frente das outras pessoas, este 
doente só não o fez na consulta dado o 
nível de ansiedade”, explica o médico 
interno do departamento de Psiquiatria 
e Saúde Mental do Centro Hospitalar de 
Setúbal. “Ele tinha tricotilomania antes 
de a ansiedade se tornar patológica, só 
que o agravar da ansiedade agravou a 

doença.” Ansiedade e tricoti-
lomania são duas entidades 
distintas, porém, andam 
sempre de mãos dadas. 
No entanto, se a primeira  
todos sabem o que é, a 

segunda é um problema 
ainda desconhecido da 
maioria das pessoas. 
Em julho, na véspera 

de comemorar o seu 27º 
aniversário, e quando 
uma seguidora no Ins-
tagram lhe perguntou o 
que fazia nas sobran-
celhas, Sara Sampaio 
decidiu fazer uma re-
velação e contou que 
sofre desta doença. 
“Bem tento não tocar, 
mas infelizmente te-
nho tricotilomania 
e puxo-as. Tenho 
várias falhas nelas. 
Apenas uso um lápis 
para preencher as 
falhas”, disse. Tendo 
em conta as muitas 
mensagens que re-

cebe, acabou por con-
fessar, uns dias depois, 
que o seu problema 
começou quando tinha 
cerca de 15 anos. “Eu ti-

rava pelos das pestanas e 
imediatamente depois pas-

sei para as sobrancelhas. Já 
não puxo as pestanas e tenho 

tirado das sobrancelhas desde 
então! Os episódios são pio-
res quando estou sob muito 

stresse ou quando não estou 

a fazer nada, como a ver televisão ou a 
ler um livro.” 

ARRANCAR PELOS NÃO É TIQUE 
Mas o que se passa, afi nal, com estes 
doentes? “Surge-lhes a ideia de tirar o 
pelo. Lutam muito contra essa vontade 
(que sabem ser anormal e esquisita), 
mas acabam por ceder e arrancar”, sin-
tetiza o psiquiatra do Hospital de Santa 
Maria, João Miguel Pereira. “A ansieda-
de deles acalma temporariamente, mas, 
em poucos segundos, vêm o arrepen-
dimento e a culpa”, sintetiza. Até terem 
um diagnóstico, desconhecem sofrer 
de uma doença do espectro das POC 
(perturbações obsessivo-compulsivas), 
“acham que é uma ‘panca’ sua”, diz João 
Nogueira, membro da Sociedade Euro-
peia de Psicodermatologia.

A tricotilomania afetará 1% a 4% da 
população mundial, ombreando com 
a esquizofrenia. Só que, comparativa-
mente com esta, “está muito mal estu-
dada” dado o impacto, bem mais mo-
desto, na vida das pessoas. Na verdade, 
quem tem tricotilomania “pode viver 
anos neste sofrimento”, explica o psi-
quiatra do Hospital de Santa Maria. E só 
quando há sinais exteriores da doença 
– peladas na cabeça, nas sobrancelhas, 
ou quando pessoas próximas criticam 
ou questionam o estranho ritual –, o 
doente procura ajuda. 

Se o efeito da compulsão assumir 
contornos graves, impacta na vida do 
doente. Em Londres, João Nogueira lem-
bra uma rapariga que “andava sempre de 
boina (mesmo nas consultas era difícil 
tirá-la), não ia à escola, tinha vergonha 
das enormes peladas no coro cabeludo”.

No entanto, na maioria das vezes, sem 
um gatilho (ansiedade, stresse, depres-
são) que agudize os sintomas, o doente 
gere o ato, no dia a dia, interpretando-o 
como um tique. Na verdade, não o é. 
O tique é involuntário. Aqui, “o ato é 
consciente e voluntário”. Esse desconhe-
cimento do próprio doente sobre a sua 
doença, será a razão de a tricotilomania 
estar tão subdiagnosticada – deduzem 
os psiquiatras. 

CARGA GENÉTICA 
A origem da tricotilomania é, ainda, 
misteriosa. Multifatorial, terá uma car-
ga genética importante: “Quando se 
objetiva, conclui-se que na família há 

REVELAÇÃO 
NO INSTAGRAM
Foi na rede social, 
ao responder 
a uma seguidora, 
que Sara Sampaio 
explicou que 
“infelizmente” 
tem uma doença 
que a faz puxar 
as sobrancelhas

 “Comecei 
quando 
tinha 15 

anos. Tirava 
pelos das 

pestanas e 
depois passei 

para as 
sobrancelhas. 

Os episódios 
são piores, 

quando estou 
sob muito 

stresse”
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Comecei a puxar 
sobrancelhas quando 
tinha 11 ou 12 anos, 
talvez, longe de 
imaginar que era uma 
perturbação obsessivo-
-compulsiva e não 
apenas um “tique”, 
como as pessoas mais 
próximas de mim lhe 
chamavam. O objetivo 
nunca é arrancá-las, 
como muitos pensam, 
mas, de tanto as puxar 
e da força com que 
inconscientemente 
o faço, a verdade é 
que acabam por cair. 
Começou por ser uma 
coisa que fazia quando 
estava distraída, mas, 
com o tempo, foi-se 
tornando constante – e 
muito mais intenso 
em períodos de maior 
ansiedade. Tenho 
esta imagem mental 
muito nítida, no meu 
exame de Português 
do 12º ano, a folha de 
exame tinha dezenas 
de sobrancelhas caídas 
em cima do excerto 
d’Os Lusíadas. Acho 
que foi a primeira vez 
que tive consciência 
da gravidade do meu 
“tique”. Tentámos 
algumas soluções lá 
em casa – a minha mãe, 
inclusivamente, batia-
-me com força na mão 
quando me apanhava a 
tocar numa sobrancelha, 
e pediu a vários amigos 
para me fazerem o 
mesmo, o que só piorava 
a minha ansiedade, 

porque me “barrava” o 
acesso àquilo que acaba 
por funcionar como o 
meu escape. Também 
tentou convencer-
me a fazer hipnose, 
inspirada em amigos 
que tinham utilizado 
esse método para deixar 
de fumar, mas nunca 
experimentei. Acabei 
por recorrer, mais tarde, 
a um psicólogo, que 
me ensinou “a técnica 
dos cinco minutos”: 
de cada vez que eu 
me apercebesse de 
que estava a tocar nas 
sobrancelhas, tinha 
de parar durante cinco 
minutos. Se conseguisse 
atingir esse tempo, a 
minha recompensa era 
poder tocar outra vez, 
mas, segundo ele, o 
que aconteceria era eu 
acabar por me esquecer, 
o que me levaria a 
abandonar o impulso. 
Nunca deixei passar 
mais do que um ou dois 
minutos e, por isso, essa 
técnica nunca resultou 
comigo. Curiosamente, 
só há poucos meses é 
que descobri que este 
vício era uma doença 
e que tinha um nome: 
tricotilomania. Num 
intervalo de poucas 
horas, alguns amigos 
enviaram-me um 
print screen de uma 
instastory que a modelo 
Sara Sampaio partilhou 
no seu Instagram, na 
qual falou precisamente 
sobre isso e de como 

é afetada por esta 
perturbação desde 
os 15 anos. Ou seja, 
acabou por ser graças 
a essa exposição 
pessoal que descobri 
o que realmente 
tinha. Felizmente, 
nunca tive o impulso 
de arrancar o cabelo 
ou as pestanas, o que 
seria bastante comum, 
e acho que também 
tenho alguma “sorte” 
no meio da minha 
perturbação: apesar de 
puxar os pelos de forma 
compulsiva há muito 
tempo, praticamente 
não tenho falhas visíveis, 
porque crescem pelos 
novos no lugar dos 
outros. Talvez por isso 
nunca tenha ponderado 
procurar mais ajuda, 
até por saber que os 
tratamentos mais 
e� cazes passam por 
medicação e por não 
querer isso para mim. 
No entanto, tenho 
alguma consciência 
de que, com a idade, 
a tendência é a de 
que cresçam cada vez 
menos pelos e possa, 
realmente, começar a 
� car “careca” (como me 
dizem muitas vezes, em 
tom de ameaça, para 
me assustar). Talvez 
nessa altura aceite ter 
ajuda especializada 
para conseguir parar – 
porque, como em todos 
os “vícios”, o primeiro 
passo tem de ser querer 
deixá-los. 

Depoimento

A tricotilomania 
não é um tique
Diana Tinoco, fotojornalista da VISÃO

Sinais de alerta 
É na adolescência que se 
inicia, mas só quando se 
prolonga até à idade adulta 
é considerada doença

►  Um dado comum, nos casos 
tratados pelos clínicos, é que 
um adulto com tricotilomania 
começou com a perturbação 
na adolescência. Não há 
registo de um doente ter 
aos 40 anos os primeiros 
sintomas.

►  Os sintomas começam na 
transição da infância para 
a idade adulta, mas podem 
desaparecer ainda no decurso 
da adolescência

►  Caso repare que o seu � lho 
arranca os pelos, observe-o 
durante dois anos e só 
� que em alerta se o ritual 
permanecer. A tricotilomania 
“só deve ser considerada 
doença e preocupar se se 
estender à idade adulta” 

►  A falta de cabelo e de pelos 
noutras regiões, pode ser 
um sinal de alerta

►  A irritabilidade e o mau humor  
podem estar associados 
a quem sofre desta doença. 
Isto por a pessoa viver numa 
luta permanente

outros casos, embora sempre desvalori-
zados”, diz João Nogueira. Já o psiquiatra 
e professor da Faculdade de Medicina 
de Lisboa, Diogo Telles Correia, lembra 
que esta doença depende, “como todas 
as perturbações psiquiátricas, de fatores 
biológicos (o nosso cérebro e os nossos 
genes) e ambientais (aquilo que vamos 
experienciando, nomeadamente situa-
ções traumáticas na infância)”. A doença 
tende a iniciar-se cedo (na adolescência) 
e a prolongar-se ao longo da vida.

Mas “como está mal estudada, não há 
grandes armas terapêuticas”, lamenta o 
médico João Miguel Pereira, enfatizan-
do as melhorias permitidas pela terapia 
cognitivo-comportamental. “Coisa que 
em Portugal há pouco” – ou é cara no 
privado ou nos hospitais públicos quase 

não é oferecida –, “então nestas áreas 
muito específi cas é um mito”, diz João 
Nogueira.

Hoje, dois anos após o início do tra-
tamento – com antidepressivos (que 
atuam na seratonina) – e já conscien-
te da sua doença, o economista de 33 
anos já controla mais o seu impulso de 
arrancar pelos. Só que “o pensamento 
não desapareceu”, conta o médico que 
o acompanha.

Homem com tricotilomania foi pa-
ciente nunca visto na consulta de João 
Miguel Pereira, que ao longo de 15 anos 
tratou de sete casos de jovens adultas: “Só 
tratei mulheres, são elas as mais afetadas 
por esta doença, aliás, como acontece 
com as perturbações de ansiedade.” Por-
quê? Não se sabe ao certo. 

CONTROLAR 
PARA DISFARÇAR
João Nogueira, 
médico do Centro 
Hospitalar de 
Setúbal, explica 
que os doentes se  
controlam muito 
“à frente das 
outras pessoas”
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Casos 
mediáticos
Várias personalidades já revelaram 
que sofrem de tricotilomania 

CHARLIZE 
THERON
Numa entrevista 
que deu a uma 
rádio, em 2012, 
confessou que 
lhe tinha sido 
diagnosticada a 
doença, que a atriz 
classi� cou como 
um pesadelo

JUSTIN 
TIMBERLAKE 
O cantor e ator 
partilhou, numa 
entrevista, em 
2008, que sofria do 
distúrbio e que não 
era fácil viver assim 

OLIVIA MUNN
Num talkshow, 
a atriz revelou 
ao apresentador 
Jon Stewart que 
arrancava as 
próprias pestanas 

MEGAN FOX
A estrela do � lme 
Transformers 
esteve, por várias 
vezes, internada 
para tentar tratar 
a obsessão de 
arrancar os pelos


