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SÍNDROME DE TOURETTE: CONCEITOS BÁSICOS

• A Síndrome de Tourette é um transtorno de neurodesenvolvimento que 
se torna evidente na primeira infância ou adolescência. A ST faz parte do 
espectro de distúrbios semelhantes conhecidos como Transtornos de Tique. 
Os tiques motores e vocais são as principais características descritas em um 
diagnóstico de ST. 

• Os tiques motores são movimentos descontrolados, como piscar os olhos, 
encolher os ombros e pular. Os tiques vocais são sons ou palavras repetitivos 
e involuntários, incluindo fungar, grunhir e repetir as palavras dos outros.

• A ST e os tiques são mais comuns do que você imagina. A ST e os Transtornos 
de Tique afetam pelo menos uma em cada 100 pessoas durante a infância. 

• Com o tempo, os tiques podem mudar de tipo, intensidade e/ou parte 
do corpo.

• Os cientistas ainda não têm certeza de quão comum seja a Síndrome de 
Tourette na idade adulta. A maioria das pessoas com ST apresenta melhora 
no fim da adolescência ou no início da idade adulta, mas alguns adultos 
continuam tendo tiques persistentes e graves. Em comparação com as 
crianças, a maioria dos adultos relata ter tiques mais estáveis que não 
mudam tanto em termos de tipo, intensidade ou parte do corpo. 

• A causa da ST é desconhecida. A Síndrome de Tourette costuma ocorrer 
em famílias, e estudos confirmam que a genética está envolvida. Os 
pesquisadores continuam procurando genes e outros fatores potenciais 
que podem causar a ST.

Para saber mais sobre a Síndrome de Tourette ou encontrar um médico perto 
de você, entre em contato com a Associação Tourette em tourette.org ou 
ligue para 888-4TOURET. 

Este conjunto de ferramentas é um guia para jovens adultos que estão 
aprendendo a lidar com a vida com a Síndrome de Tourette (ST). Muitas 
pessoas se enganam ao pensar na ST como um transtorno de infância, 
mas é importante entender que a ST afeta pessoas de todas as idades. 
Ser adolescente e entrar na vida adulta apresenta novos desafios e 
oportunidades. Há vida apresenta muitas transições, e há muito a aprender 
e considerar ao viver com a ST. Este guia é uma referência para ajudar 
você com as experiências de vida que você possa encontrar. 

Neste conjunto de ferramentas, você encontrará informações sobre 
diversos temas úteis, incluindo: os conceitos básicos da ST e de distúrbios 
concomitantes; opções de tratamento potenciais; transição para o ensino 
médio, faculdade e local de trabalho; habilidades sociais e namoro; controle 
do estresse; e perguntas frequentes que jovens adultos podem ter sobre a 
vida com a ST.
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DISTÚRBIOS CONCOMITANTES

Uma pessoa com ST pode ter um 
ou mais distúrbios concomitantes. 
Esses distúrbios concomitantes 
podem ser mais incômodos do 
que os próprios tiques. Entre as 
pessoas diagnosticadas com ST, 
estima-se que 86% tenham sido 
diagnosticadas com pelo menos um 
problema adicional. Os distúrbios 
concomitantes mais comuns podem 
incluir o seguinte: problemas com 
a escrita, depressão, ansiedade, 
TDAH (transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade), desafios 
de aprendizagem, dificuldade com 
mudanças, dificuldade de concentração e raiva. Outro distúrbio concomitante 
comum é o transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC, que envolve a necessidade 
de fazer algo de uma determinada maneira ou até parecer certo. 

Algumas pessoas com ST também têm dificuldades com leitura, escrita, 
matemática e/ou processamento de informações. Essas dificuldades podem 
criar desafios peculiares na escola e no local de trabalho. 

Além disso, as pessoas com ST podem apresentar outros problemas, como: 
dificuldade para adormecer ou continuar dormindo, dificuldade para controlar 
a raiva, problemas de controle de impulsos, sensibilidade a toque, sons, gostos 
ou cheiros e dificuldades para estabelecer e manter relacionamentos.

ABUSO DE SUBSTÂNCIAS

Algumas pessoas fazem mau uso de 
substâncias, como álcool e outras 
drogas, para lidar com os tiques e 
com os sintomas concomitantes. 
O abuso de substâncias pode 
causar efeitos duradouros em 
todos os aspectos da vida de uma 
pessoa, incluindo impacto negativo 
na saúde, no trabalho ou no 
desempenho escolar e nas relações 
pessoais. Os sinais de abuso de 
substâncias incluem: 
• Usar medicamentos em maiores quantidades/por mais tempo do que 

o pretendido. 
• Querer reduzir o uso de drogas, mas não conseguir.
• Passar tempo excessivo para conseguir a droga. 
• Necessidade de usar mais da droga para obter o efeito desejado.
• Desejos e/ou sintomas de abstinência.
• Usar a droga em uma situação perigosa (por exemplo, antes de dirigir).
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• Uso continuado de drogas apesar de problemas sociais, interpessoais ou 
relacionados ao trabalho.

Se você ou alguém que conheça está enfrentando problemas contra o abuso de 
substâncias, ligue para a linha direta gratuita e confidencial da Administração de 
Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental (Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration), 24 horas por dia, 7 dias por semana, no número 
1-800-662-HELP (4357) ou visite samhsa.gov para obter mais informações. Este 
serviço oferece encaminhamento para unidades de tratamento locais, grupos de 
apoio e organizações comunitárias, além de outros recursos gratuitos.

TRATAMENTO PARA A SÍNDROME DE TOURETTE
Quando os tiques são leves e controláveis, o tratamento não é necessário. 
Porém, se os tiques causam incômodo, o tratamento pode ser necessário. 
O primeiro passo para obter tratamento é passar por uma avaliação com um 
profissional médico familiarizado com a ST. Embora alguns médicos tenham 
experiência no tratamento de tiques, talvez seja importante passar por uma 
avaliação com um especialista, como um neurologista ou psiquiatra. Seu médico 
pode orientá-lo sobre como encontrar um encaminhamento adequado. Você 
também pode visitar tourette.org/find-a-doctor para encontrar um especialista 
em ST. O tratamento para ST pode envolver terapia comportamental e/ou 
medicação. Para muitas pessoas, uma combinação de ambas é mais eficaz. 

Você precisará conversar com um médico familiarizado com a ST para 
entender as opções de tratamento disponíveis. É importante saber que não 
está só e que pode levar algum tempo para determinar a abordagem que 
funcione melhor para você.

INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL ABRANGENTE PARA 
TIQUES (CBIT)

A Intervenção Comportamental Abrangente para Tiques (CBIT) é um tratamento 
comportamental não medicamentoso que demonstrou em estudos clínicos 
reduzir os tiques tanto em crianças quanto em adultos. Os estudos também 
indicaram que a CBIT é tão eficaz quanto a medicação em muitos casos, e é 
frequentemente recomendada como a primeira forma de tratamento. 

A CBIT tem três componentes principais:
• Treinar a pessoa para estar mais ciente dos próprios tiques e dos impulsos 

dos tiques.
• Treinar a pessoa para adotar comportamentos competitivos quando sentir 

o impulso dos tiques. 
• Fazer modificações nas atividades diárias que possam ser úteis para 

reduzir os tiques. 

A CBIT pode parecer um tipo de terapia simples, mas é preciso esforço e tempo 
para que a CBIT seja eficaz, assim como qualquer nova habilidade. A CBIT se 
torna mais fácil com o passar do tempo, e muitas pessoas apresentam uma 
diminuição na gravidade dos tiques. A CBIT é mais adequada quando os tiques 
são muito graves e prejudicam a vida diária. A CBIT não se destina a tratar 
distúrbios concomitantes. 

Para obter mais informações sobre a CBIT, visite tourette.org/cbit.
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MEDICAMENTOS PARA TIQUES

Seu médico pode recomendar medicação 
se você tiver tiques múltiplos ou graves. 
A medicação pode ajudar, mas não cura 
os tiques. 

Haloperidol (Haldol), Pimozida (Orap) 
e Aripiprazol (Abilify) são os únicos 
medicamentos atualmente aprovados 
pela Food and Drug Administration dos 
EUA para tratar tiques. Consulte seu 
médico sobre os benefícios e riscos do 
uso de medicamentos.

Para obter mais informações sobre as 
opções de medicamentos, visite tourette.org/pharmacology.

TRATAMENTO PARA DISTÚRBIOS CONCOMITANTES

Os distúrbios concomitantes geralmente causam mais transtornos e 
sofrimento do que os tiques. O tratamento para distúrbios concomitantes 
é diferente daqueles usados para tratar tiques. Além disso, alguns distúrbios 
concomitantes, como TDAH, podem dificultar o aprendizado de terapias 
comportamentais como a CBIT. Nesses casos, o distúrbio concomitante deve 
ser tratado primeiro. O tratamento de distúrbios concomitantes geralmente 
envolve medicação, psicoterapia ou uma combinação de ambas. As pesquisas 
mostram que uma combinação de medicação e psicoterapia é mais eficaz para 
a maioria dos distúrbios concomitantes, como depressão, ansiedade e TOC. 

PSICOTERAPIA PARA DISTÚRBIOS CONCOMITANTES

A psicoterapia envolve o trabalho 
com um profissional de saúde mental 
para entender melhor seus desafios e 
aprender habilidades de enfrentamento 
saudáveis. A psicoterapia costuma 
ser usada em combinação com a 
medicação. Existem muitos tipos 
diferentes de psicoterapia. O tipo 
mais adequado para você depende 
da natureza de seus problemas, 
situação individual e suas preferências 
pessoais. A psicoterapia ensina as 
pessoas a identificar e mudar padrões 
que prejudicam a maneira como elas 
pensam, se comportam e regulam as 
próprias emoções, para torná-las mais 
bem preparadas para enfrentar situações e fatores de estresse na vida diária. 

Se você sente que está enfrentando sintomas relacionados a um problema 
concomitante, saiba que não está só. Converse sobre esses sintomas com seus 
pais ou com alguém de sua confiança e com seu médico, para determinar um 
plano de tratamento que funcione melhor para você. 
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REABILITAÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES

Existem outros serviços que podem ajudar a melhorar sua vida diária com a 
ST e os sintomas concomitantes. Esses serviços incluem, entre outros: terapia 
ocupacional, fisioterapia e serviços de fonoaudiologia.

• Terapia ocupacional (TO) — Terapia para melhorar a vida diária pela 
modificação do ambiente e pelo estabelecimento de hábitos e rotinas 
saudáveis em casa, na escola, no local de trabalho, na comunidade e em 
outros ambientes.

• Fisioterapia (FT) — Terapia para restaurar, manter e promover a função física.

• Fonoaudiologia — Tratamento dos distúrbios de fala, linguagem, 
comunicação social, comunicação cognitiva e deglutição.

• Se seus tiques ou sintomas concomitantes interferem nas atividades em 
casa, no local de trabalho, na escola ou na comunidade, a procura de 
serviços de reabilitação pode ajudar. Estas são algumas perguntas que você 
pode fazer a uma unidade ao procurar serviços:

• Sua unidade oferece atendimento interdisciplinar com TO, FT e 
fonoaudiologia?

• Vocês têm treinamento especializado ou certificação nessas áreas?

• Vocês têm algum treinamento especificamente adaptado para tratar 
pacientes com ST (ou algum dos distúrbios concomitantes que 
procura tratar)?

CONHEÇA SEUS DIREITOS

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos considera a ST uma 
deficiência qualificada. Muitas pessoas conseguem administrar a Síndrome 
de Tourette com pouca ou nenhuma acomodação, mas é importante que 
você conheça seus direitos jurídicos. É importante porque as pessoas com 
ST às vezes são discriminadas, apesar de controlarem os sintomas e não 
representarem nenhuma ameaça a si mesmas ou a outras pessoas. 

As pessoas com ST têm os seguintes direitos:

• Receber habitação justa segundo a Lei de Habitação Justa do Departamento 
de Justiça.

• Receber acomodações adequadas para educação e realização de provas.

• Receber consideração justa para contratações e promoções.

• Receber acomodações razoáveis no local de trabalho para garantir 
o desempenho das funções essenciais do trabalho.

• Viajar de avião sem sofrer assédio em decorrência dos tiques.

•  Usar outras formas de transporte público sem sofrer assédio.

• Manter o emprego para o qual estão qualificadas e não ser demitidas apenas 
em decorrência do diagnóstico.

Para obter mais informações sobre direitos do governo federal e acomodações, 
visite tourette.org/ADA.
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TRANSIÇÃO PARA O 
ENSINO MÉDIO

O ensino médio pode ser um 
ambiente intimidador e, mesmo assim, 
emocionante. Às vezes, a ST pode 
ser um desafio adicional durante o 
ensino médio. Você pode se tornar 
alvo de bullying de seus colegas em 
decorrência dos tiques. Outros alunos 
podem perguntar: “Por que você faz 
isso?” e imitar seus tiques. 

Um dos motivos pelos quais os alunos 
podem perturbar você é que eles não 
entendem o que são a ST e os tiques. 
Educar seus colegas e professores 
sobre a Síndrome de Tourette pode facilitar as coisas para você. Talvez você se 
sinta relutante ou nervoso com isso, porque não quer ser o centro das atenções. 
Mas não se preocupe — nervosismo é um sentimento natural. Muitas vezes, 
acontece exatamente o oposto. Muitos jovens adultos com ST contam que se 
sentem mais à vontade com os colegas após fazerem uma apresentação para 
educá-los. Muitos até relatam reduções dos tiques, porque o estresse diminui 
e se sentem menos ansiosos socialmente. 

Para obter recursos sobre como educar seus colegas sobre a ST, visite 
tourette.org/educating-classmates. Além disso, você pode solicitar uma 
apresentação na escola de um Jovem Embaixador da Tourette Association. 
O programa de Jovens Embaixadores da TAA conta com adolescentes 
treinados para falar sobre a ST. Saiba mais sobre o programa em  
tourette.org/youth-ambassador.

TRANSIÇÃO PARA 
A FACULDADE

A transição do ensino médio 
para a faculdade pode ser um 
processo desafiador e gratificante. 
Você pode estar longe de casa 
pela primeira vez e precisar se 
adaptar a viver sozinho. Você 
provavelmente terá mais liberdade 
e independência. Você também 
é mais responsável por sua 
educação e por cuidar de si. 

As relações sociais desenvolvidas na faculdade também são muito importantes 
e significativas. Porém, decidir se ou quando você falará com as pessoas sobre 
a ST pode ser uma sobrecarga. Você pode optar por ser aberto e sincero com 
seus amigos sobre seu problema. Seus amigos provavelmente compreenderão 
e apoiarão você. 
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Tudo bem se você precisar de ajuda. Ao contrário do ensino médio, quando 
seus pais provavelmente lutaram por suas necessidades e acomodações, 
você pode precisar fazer isso por conta própria na faculdade. Se precisar de 
acomodações, você poderá optar por visitar o departamento de deficiências 
da faculdade. As faculdades têm o dever de considerar a Síndrome de 
Tourette uma deficiência qualificada na sala de aula. Muitas faculdades têm 
departamentos de deficiências ou centros de recursos que podem ajudar 
a obter acomodações adequadas que atendam a suas necessidades. As 
faculdades exigirão a documentação e a confirmação de seu diagnóstico 
e informações específicas sobre suas necessidades de acomodação. 

Se você está procurando mais recursos de educação ou treinamento 
profissional, um programa de reabilitação vocacional pode ser uma opção 
para você. Além disso, pode haver recursos financeiros e de apoio extra para 
jovens adultos com ST disponíveis por meio de programas de reabilitação 
vocacional estaduais ou locais.

Existem muitos recursos comunitários para ajudar jovens adultos com 
Síndrome de Tourette a encontrar maneiras de atingir os próprios objetivos e 
ter uma vida significativa. Para obter mais informações sobre esses recursos, 
você pode visitar o escritório de reabilitação vocacional local ou um Centro 
de Excelência da TAA. Saiba mais sobre os Centros de Excelência da TAA em 
tourette.org/centers-of-excellence.

TRANSIÇÃO PARA O LOCAL DE TRABALHO

As transições da escola para o mercado de trabalho podem ser desafiadoras 
para todos, mas podem ser especialmente estressantes para pessoas com ST. 
As pessoas com ST estão representadas em todos os campos e profissões. Um 
aspecto importante da transição da escola para o local de trabalho é reconhecer, 
maximizar e utilizar seus pontos fortes. Reconheça que a ST não precisa ser uma 
barreira para o que você deseja fazer na vida. Apresentamos três dicas gerais 
que podem ajudar em sua transição da escola para o mercado de trabalho.

Lembre-se dos três Ps:

Seja Positivo. 

Seja positivo sobre a 
ST, suas habilidades e 
seu futuro. Mantenha 
uma atitude positiva 
durante a busca por um 
emprego, um processo 
de entrevista e durante a 
transição para o local de 
trabalho. Sua positividade 
se espalhará para as 
pessoas a seu redor.

Seja Proativo. 

Planeje com antecedência 
e pense de maneira 
realista se a ST e os 
distúrbios concomitantes 
provavelmente afetarão seu 
desempenho no trabalho 
no dia a dia. Reflita sobre 
seus pontos fortes e 
pontos fracos e em como 
você pode aproveitar seus 
pontos fortes para alcançar 
o sucesso e a felicidade no 
local de trabalho.

Seja Persistente. 

Entenda que 
haverá obstáculos e 
contratempos. Encare 
os contratempos como 
desafios que você pode 
superar. Principalmente, 
não desista nem 
procrastine quando a 
situação estiver difícil. 
Defina metas e trabalhe 
para alcançá-las.
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ANTES DA ENTREVISTA
A Síndrome de Tourette não o define. Reflita sobre seus pontos fortes e fracos. 
Pense nos tipos de trabalho que são de seu interesse e em como a ST pode 
afetar esses trabalhos. Talvez seja uma boa ideia escrever seus pensamentos 
e criar um plano para garantir que você esteja buscando o trabalho certo que 
se ajusta bem as suas habilidades. Se você estiver em dúvida, busque ajuda 
no escritório de reabilitação vocacional local. Os programas de reabilitação 
vocacional oferecem uma ampla variedade de serviços para pessoas que 
ingressam ou que estão reingressando na força de trabalho, incluindo 
aconselhamento de carreira e serviços de colocação de emprego.

PROCESSO DE ENTREVISTA
Lembre-se de que o objetivo da entrevista é verificar se você é capaz de fazer 
o trabalho, se é adequado para o trabalho e se o empregador quer contratá-
lo. Também é uma oportunidade para você avaliar se o trabalho e o local de 
trabalho são adequados para você. Prepare e pratique sua entrevista de trabalho 
com amigos, família ou outras pessoas de apoio em sua vida. É importante saber 
vender sua imagem como pessoa e falar sobre suas habilidades e por que você 
é a melhor opção para a empresa. Se seus tiques são perceptíveis — e você não 
quer que sejam um constrangimento ou que a situação pareça estranha, porque 
as pessoas não falam sobre isso — você pode avisar seu possível empregador 
antecipadamente, assim que possível durante o processo de entrevista. Além de 
praticar sua entrevista de emprego, pratique a explicação sobre sua condição. 
Como sempre, lembre-se de permanecer positivo!

COMO FALAR PARA SEU EMPREGADOR
Saber quando dizer ao seu empregador que você tem ST é uma dúvida comum 
entre os jovens adultos. Não existe uma resposta simples para essa pergunta. 
Pesquisas mostram que a revelação por conta própria reduz o estigma e 
aumenta a probabilidade de um colega de trabalho escolher fazer parceria com 
você para uma tarefa. 

As pessoas vivenciam a ST de maneiras diferentes, e a Síndrome de Tourette 
é muito individualizada. Por exemplo, algumas pessoas podem ter tiques 
mais perceptíveis do que outras, e em algumas situações os distúrbios 
concomitantes são mais incômodos do que os tiques. É importante ser proativo 
durante todas as fases do processo de contratação. Você deve pensar em como 
seus tiques podem afetá-lo no trabalho. Se você acredita que a Síndrome de 
Tourette não afetará seu desempenho no trabalho, talvez não seja necessário 
falar aos demais que você tem ST. Entretanto, também é importante considerar 
as partes da ST que não são tão visíveis aos demais, incluindo, entre outros 
fatores: dores, fadiga, ansiedade e os horários e efeitos colaterais da medicação. 
Pensar cuidadosamente sobre como seus sintomas o afetam é importante para 
decidir quando ou se você deseja falar ao empregador e/ou aos outros colegas 
de trabalho.

Se você sentir que seu desempenho no trabalho pode ser afetado pela ST 
e decidir falar com o empregador, deve planejar e praticar como revelar seu 
diagnóstico. Se você optar por revelar, mantenha uma atitude profissional 
e positiva e seja sincero e objetivo. Você deve explicar de maneira sincera 
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e profissional que tem ST e que pode controlar os sintomas. Não espere 
que o empregador entenda a Síndrome de Tourette e como ela o afeta 
pessoalmente. Talvez seja importante fornecer informações sobre as 
complexidades da Síndrome de Tourette. Se precisar de mais informações 
gerais sobre a ST, visite tourette.org/patient–tool–kit.

Resumindo, ao procurar um emprego, lembre-se do seguinte: 

É importante lembrar que as pessoas com Síndrome de Tourette são 
protegidas pela Lei “Americanos com Deficiência” (Americans with 
Disabilities). Você tem direitos nessa área. Se você é um candidato 
qualificado para o trabalho, e a ST não interfere nas funções essenciais 
do trabalho, não ser contratado devido à Síndrome de Tourette 
configura discriminação.

ACOMODAÇÕES NO LOCAL DE TRABALHO
O empregador pode ajudar 
a maximizar seu sucesso no 
local de trabalho. Ao solicitar 
acomodações, é importante que 
você e o empregador entendam 
como (ou se) a ST afetará 
suas funções essenciais do 
trabalho. É possível implementar 
acomodações formalizadas 
no local de trabalho, quando 
a Síndrome de Tourette ou os 
distúrbios concomitantes afetam 
sua capacidade de realizar seu 
trabalho. Por exemplo, se você 
tem dificuldade com prazos ou 
chega para trabalhar atrasado 
em decorrência de um problema concomitante, como TDAH, é importante 
informar o empregador sobre como ele afetará suas funções essenciais do 
trabalho e quais adaptações ajudarão a garantir que seja bem-sucedido no 
trabalho. As acomodações específicas de que você precisará dependem de 
seus sintomas. Se você não tiver certeza de quais acomodações você poderá 
precisar, seja proativo ao conversar com seus médicos e/ou com o escritório 
de reabilitação vocacional local. Inicie esse processo com antecedência, pois 
pode levar algum tempo.

Pense em como seus 
sintomas podem afetar 

o trabalho. Se você acha 
que seu desempenho 
no trabalho não será 
afetado, talvez não 

seja necessário revelar 
seu diagnóstico.

Lembre-se de que 
cada situação é 
única para você.

Planeje como 
você contará 

ao empregador.
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RELAÇÕES SOCIAIS

Os relacionamentos são um trabalho difícil. Estabelecer e manter 
relacionamentos saudáveis como um jovem adulto com Síndrome de 
Tourette pode acompanhar desafios específicos. A parte mais importante 
do desenvolvimento de habilidades sociais melhores é a conscientização 
sobre as áreas em que você pode ter dificuldade. Se você tem dificuldade em 
situações sociais, pode aprender habilidades de enfrentamento consultando 
um terapeuta ou psicólogo, conversando com um assistente social ou 
terapeuta ocupacional ou solicitando feedback de pessoas de sua confiança. 

COMO DESENVOLVER HABILIDADES SOCIAIS
Se você tem dificuldade em situações sociais, é importante praticar 
regularmente o desenvolvimento de habilidades sociais para obter melhores 
habilidades de comunicação. Estes são alguns exemplos de desenvolvimento 
de habilidades sociais:

• Técnicas de atenção plena, como exercícios de respiração profunda, antes 
de entrar em situações sociais estressantes.

• Praticar maneiras abertas e sinceras de dizer aos demais que você tem ST.
• Usar habilidades de escuta ativa.
• Iniciar as frases dizendo “Eu” ao conversar, esclarecer ou discutir emoções 

com outras pessoas (por exemplo, “Eu me senti confuso e triste com o que 
você disse”, em vez de “Você falou de um jeito confuso e me entristeceu”).

NAMORO
Para alguém que procura um relacionamento amoroso, o namoro pode ser 
tão assustador quanto emocionante. Você pode sentir mais estresse ao 
decidir como ou quando contar a um(a) possível namorado(a) que tem ST. 
Seus tiques podem aumentar com o estresse do namoro, e os distúrbios 
concomitantes podem dificultar mais o namoro. Se você evita espaços 
públicos em virtude dos tiques, esse subterfúgio também pode impedir que 
conheça alguém para namorar. É importante lembrar que ter ST nunca deve 
ser uma desculpa para evitar namoro ou socialização. 

A Síndrome de Tourette às vezes pode dificultar o namoro, mas a sinceridade 
é sempre a melhor opção. Ser sincero e direto pode ajudar você a se sentir 
à vontade e garantir que as pessoas a seu redor entendam que a ST não o 
define. A autoconfiança faz bem para seu relacionamento. Lembre-se de que 
você tem qualidades e interesses que são importantes. Portanto, ao conhecer 
uma nova pessoa, não permita que a ST interfira no namoro. Ao se concentrar 
em falar sobre hobbies, carreiras e metas, você pode perceber que os tiques 
diminuem quando se concentra na conversa. Esteja com uma pessoa que 
aceite você, que apoie e ajude a controlar os tiques. 

Para obter assistência adicional com habilidades e técnicas sociais, procure 
grupos terapêuticos locais de habilidades sociais em sua área ou participe de 
um grupo de apoio da TAA local. Para obter mais informações sobre grupos 
de apoio em sua área, visite tourette.org/find–local–chapter.
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CONTROLE DO ESTRESSE

O estresse de todos os tipos é o gatilho mais comum para os sintomas da ST. 
Não é possível eliminar os tiques completamente, mas controlar o estresse e 
reconhecer como suas emoções produzem estresse são partes importantes 
do controle dos tiques. O estresse é uma parte inevitável da vida e pode ser 
controlado de duas maneiras importantes: regulação emocional e tolerância 
ao estresse Os tiques podem ser involuntários, mas aprender a assumir a 
responsabilidade pelas emoções e a controlá-las é fundamental para ter 
uma vida saudável e produtiva.

• Regulação emocional: capacidade de moldar suas emoções, inclusive 
quando elas surgem e como você sente e expressa essas emoções.

• Tolerância ao sofrimento: sua capacidade real percebida de enfrentar 
o sofrimento emocional.

A regulação emocional e a tolerância ao sofrimento são maneiras importantes 
de controlar o estresse, formar relacionamentos e manter empregos. A baixa 
tolerância ao sofrimento pode dificultar o controle de reações negativas a 
situações, pessoas e lugares. Além disso, a obtenção de habilidades nessa área 
pode ajudar a equilibrar seu humor, manter sua mente concentrada e fornecer 
formas de enfrentamento mais saudáveis. Quando a regulação emocional e a 
tolerância ao sofrimento estão baixas, os tiques podem aumentar!

Estes são alguns exemplos de habilidades nas quais você pode trabalhar 
para regular as emoções:

• Distração: Aprender a tirar o foco de pensamentos e emoções 
desagradáveis.

• Autotranquilização: Aprender a usar os sentidos para acalmar a mente 
e o corpo. 

• Foco nos prós e contras: Como encarar o que acontecerá se você 
tolerar seus sentimentos de sofrimento e perceber outras maneiras 
de lidar com as emoções que estão surgindo. 

Uma das maneiras mais fundamentais de desenvolver uma regulação 
emocional mais forte e a tolerância ao sofrimento é a respiração profunda, 
que ajuda a ativar a parte do cérebro que controla o estresse e a ansiedade.

Existem muitos tipos de técnicas de respiração. Converse com um 
profissional de saúde mental local para obter recomendações individuais. 
Você também pode usar a técnica de respiração apresentada abaixo.

EXERCÍCIO DE RESPIRAÇÃO PROFUNDA
1.  Feche os olhos, deitado ou sentado com a coluna ereta em uma cadeira.
2. Inspire profundamente pelo nariz e encha o estômago de ar enquanto conta 

até seis. Se colocar a mão na barriga, você poderá senti-la se expandindo. 
3. Prenda a respiração suavemente e conte até três.
4. Contando até seis, expire pela boca enquanto aperta os lábios como se 

estivesse soprando em um canudo. 
5. Repita por 2 a 5 minutos.
6. Ao terminar o tempo, veja se você observa alguma diferença na postura, 

na tensão muscular e/ou no humor.
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Essa prática deve ser usada regularmente em momentos de estresse para 
ajudar a mente a responder de maneira mais saudável e diminuir a liberação 
de hormônios do estresse no cérebro. Outras técnicas que também podem ser 
usadas incluem ioga, meditação, tai chi e práticas gerais de atenção plena.

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES
Muitas pessoas com ST e distúrbios concomitantes restringem ou evitam 
as atividades de que gostam. Pesquisas mostram que a restrição de 
atividades pode:
• Levar à solidão.
• Diminuir o amor-próprio e a autoestima.
• Prejudicar as relações sociais.
• Piorar os sintomas concomitantes, como ansiedade e depressão.
• Diminuir a qualidade de vida. 

Programar e participar de atividades agradáveis pode ajudar a melhorar os 
sintomas. Exemplos: participar de um grupo de apoio, fazer matrícula em um 
clube, iniciar um hobby e passar tempo com a família.

PERGUNTAS FREQUENTES 

Que tipo de médico ou profissional devo 
consultar se ainda tiver problemas com 
tiques e/ou sintomas concomitantes 
quando adulto?
O tipo de profissional médico que será mais 
útil para você depende de suas necessidades 
específicas. Felizmente, muitos médicos, 
incluindo neurologistas, psiquiatras e alguns 
médicos de família, conhecem a ST e os 
distúrbios concomitantes comuns. Um médico 
com conhecimento pode avaliar suas necessidades de saúde, prescrever 
medicamentos (se necessário) e encaminhá-lo a outros serviços e recursos 
não médicos, como terapeutas de saúde mental e programas de assistência 
ocupacional e educacional. A TAA mantém uma lista de profissionais com 
conhecimento sobre a Síndrome de Tourette e é um bom ponto de partida 
para procurar um profissional de saúde em sua área.

Tentei vários tratamentos diferentes para a Síndrome de Tourette 
quando era mais jovem, e eles não funcionaram muito bem. 
Devo tentar novamente?
Não temos todas as respostas sobre as causas e os tratamentos da ST, mas 
sabemos muito mais agora do que sabíamos há dez anos. Novos tratamentos 
estão sendo desenvolvidos e testados constantemente, e tratamentos eficazes 
estão sendo disponibilizados mais facilmente. Além disso, o cérebro continua 
se desenvolvendo durante o início da idade adulta, o que pode ter implicações 
importantes para tratamentos médicos e não médicos. Se você ainda tem 
problemas com tiques e/ou sintomas concomitantes na idade adulta, é 
interessante consultar um profissional médico sobre as novas opções de 
tratamento que possam estar disponíveis. 

13



Ouvi dizer que os tiques diminuem ou desaparecem na idade adulta. 
É verdade?
Para muitas pessoas, os tiques tendem a se tornar menos graves e/ou mais 
estáveis após a puberdade. Infelizmente, isso não ocorre para todas as pessoas 
com ST, e é difícil prever se os tiques melhorarão para uma determinada pessoa. 
O início súbito e/ou o agravamento dos tiques na idade adulta é relativamente 
raro, mas existem ocorrências documentadas. Se seus tiques persistirem ou 
piorarem na idade adulta, recomendamos consultar um profissional médico 
para explorar possíveis explicações e recomendações de tratamento. A 
mudança de papéis e responsabilidades que acompanham a vida adulta (por 
exemplo, ingressar no mercado de trabalho) pode criar novos desafios para 
pessoas com ST, portanto é importante ser proativo para aprender a controlar 
e lidar de maneira eficaz com os tiques e os sintomas concomitantes. 

Meus tiques não estão tão intensos quanto na época quando 
eu era mais jovem, mas meus sintomas concomitantes não estão 
melhorando (ou estão piorando). Por quê?
Muitos jovens com ST são diagnosticados com distúrbios concomitantes. 
Esses problemas geralmente surgem na infância, mas o momento exato é 
diferente para todos. Embora os tiques melhorem após a puberdade para 
muitas pessoas, distúrbios como TDAH e TOC têm maior probabilidade 
de persistir ou piorar na idade adulta. Além disso, para algumas pessoas, 
os distúrbios concomitantes podem ter sido negligenciados na infância 
ou podem não se desenvolver até a idade adulta. Como esses distúrbios 
geralmente causam mais desafios do que os tiques, é essencial procurar ajuda 
se você estiver sofrendo com distúrbios concomitantes, independentemente 
de os tiques terem melhorado.

Tenho dificuldade para controlar minha raiva, o humor e/ou outras 
emoções. Como posso aprender a controlar melhor minhas emoções?
É importante observar que as mudanças no humor e nas emoções de uma pessoa 
são perfeitamente normais. As pessoas expressam emoções de muitas maneiras 
diferentes. Entretanto, algumas pessoas com ST relatam que têm dificuldade 
para controlar e expressar as emoções ao ponto de causar estresse e afetar a 
capacidade de funcionar. Em alguns casos, os desafios para controlar as emoções 
podem ser um sinal de um problema oculto, como depressão ou ansiedade. 
Em outros casos, estão relacionados a fatores de estresse da vida. Existem 
inúmeros outros fatores que podem afetar o humor e as emoções de uma pessoa. 
Se você tem dificuldade para controlar e/ou expressar suas emoções de 
maneira eficaz, recomendamos que você converse com seu médico.

Quero ter filhos algum dia, porém devido aos meus tiques, tenho 
medo de que meu filho também tenha Síndrome de Tourette ou 
tiques. Quais são os riscos de meu filho herdar os tiques ou a ST?
A causa exata da ST não é clara, mas sabemos que a genética exerce 
influência. Sabemos disso porque as crianças são mais propensas a 
desenvolver tiques quando um dos pais ou ambos têm tiques. Também 
sabemos que a Síndrome de Tourette não envolve um único gene, mas 
provavelmente envolve vários genes que aumentam o risco de uma criança 
desenvolver a síndrome. Como regra geral, se um dos pais tem ST, a criança 
tem cerca de 50% de risco de herdar o risco de desenvolver a ST. Isso significa 
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que as crianças que herdam o risco genético serão mais propensas do que 
outras crianças a desenvolver sintomas em algum momento da vida. A 
probabilidade exata de uma criança desenvolver sintomas da Síndrome de 
Tourette, mesmo que ela tenha os “genes de risco”, depende de vários outros 
fatores, muitos dos quais ainda não entendemos completamente. Porém, 
sabemos que meninos são mais propensos do que meninas a desenvolver 
tiques quando herdam os “genes de risco”. Também é importante observar 
que a gravidade da ST de um dos pais não é um forte indicador de que a 
criança desenvolverá tiques ou ainda da gravidade dos sintomas.

Existem tratamentos alimentares ou naturais para tiques ou 
distúrbios concomitantes?
No momento, não existem evidências científicas que respaldem o uso de dietas 
especializadas ou suplementos alimentares para tratar a Síndrome de Tourette. 
Porém, muitas pessoas relatam que determinados alimentos ou aditivos 
alimentares, como bebidas com cafeína, pioram os tiques. Se é seu caso, talvez 
seja uma boa ideia limitar a ingestão desses alimentos. Além disso, algumas 
pesquisas preliminares sugerem que um estilo de vida saudável envolvendo uma 
dieta nutritiva, exercícios e tempo de sono suficiente pode melhorar o humor 
e a cognição, reduzir os tiques e melhorar a qualidade de vida. Se necessário, 
procure a ajuda de um personal trainer, nutricionista ou terapeuta para obter 
orientação sobre como fazer mudanças práticas no estilo de vida e manter 
uma rotina de estilo de vida saudável. Claro, converse com seu médico antes 
de fazer alguma mudança significativa em sua rotina de exercícios ou dieta.
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