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Introdução:A Síndrome de Tourette (ST) é 
uma doença genética, de origem 
neuropsiquiátrica, representada por 
fenômenos compulsivos resultando em 
múltiplos tiques motores e vocais 
imprevistos. A princípio, a síndrome surge 
com tiques simples, mas pode apresentar 
uma evolução para casos mais graves, e 
seu quadro clínico pode variar 
intraindividualmente. A importância dos 
fatores genéticos da ST tem sido cada vez 
mais enfatizada e reconhecida pelos 
familiares, tornando-se ainda mais 
importante em casos gemelares, porém 
ainda se encontra dificuldade para 
estabelecer os genes relacionados a ST.
Sintomas:A ST é uma doença genética, de 
origem neuropsiquiátrica, representada por 
fenômenos compulsivos resultando em 
múltiplos tiques motores e vocais 
imprevistos, quanto mais complexos mais se 
assemelha a uma compulsão associada a 
inúmeros problemas comportamentais, 
mexendo com a musculatura e emocionais 
geralmente vindos de algum medo ou da 
ansiedade. De inicio, a síndrome surge com 
tiques simples e pode ir evoluindo para os 
mais graves, entretanto, o quadro clínico 
pode variar de paciente para paciente. A ST 
é classificada como rara, com baixíssima 
incidência variando de 1% a 2,9% da 
população global, no entanto, atualmente 
profissionais da saúde vem observando com 
o avanço na disponibilidade de informações 
e conhecimentos, um aumento considerável 
dessa doença em diversos países 
independente de classe social ou etnia e 
atingem predominantemente crianças na 
faixa etária escolar entre 5 e 18 anos sendo 
de três a quatro vezes mais comuns no sexo 
masculino. Especificando, os sintomas 
manifestam em simples e complexos. Os 
tiques motores classificam-se de acordo 
com o grupamento muscular envolvido. Os 
tiques motores simples caracterizam-se por 
movimentos abruptos, repetidos e sem 
propósito, envolvendo contrações de grupos 
musculares funcionalmente relacionados 
(por exemplo, piscar os olhos e movimentos 
de torção de nariz e boca).
Genética: A maioria dos estudos com 
portadores de ST sugerem que o a herança 
é autossômica dominante com penetrância 
incompleta de 3 a 4 vezes mais frequentes 
no sexo masculino. 

Existem evidências que sugerem que o TOC 
e a ST apresentam relações genéticas e 
patofisiológicas. Sendo assim, as disfunções
dos gânglios da base e dos circuitos 
cortico-estriatais relacionados podem ser 
comuns aos dois quadros. Compulsões 
fazem parte dos dois quadros clínicos, 
estando presente em 70 a 80% dos 
pacientes, mais especificamente os casos 
de ST isolada, relatam sensações 
desconfortáveis, físicas e/ou mentais, 
ocorrendo os comportamentos repetitivos. 
Essas diferenças psicopatológicas têm sido 
úteis para o clínico poder identificar 
possíveis subgrupos, que parecem ter 
respostas diferenciadas aos tratamentos 
sugeridos. A associação entre o TOC e a ST 
tem sido cada vez mais enfatizada também 
por estudos genético-familiares.

Cogita-se que os portadores de ST 
apresentam com bases nos exames mais 
eficazes até o momento algumas alterações 
nas regiões pré-frontal e occipital inferior, 
que orientam informações desde o córtex 
até estruturas subcorticais (gânglios basais), 
consequentemente após poder ser 
observados que tenham uma deficiência na 
inibição dos circuitos 
córtico-estriato-tálamo-corticais (CETC), que 
é responsável pelas funções motoras, 
sensoriais, emocionais e cognitivas nas 
tomadas de decisões, planejamentos e 
execuções de repertórios, basicamente 
constituem projeções do córtex motor, motor 
suplementar e somatossensorial para o 
putâmen e núcleo caudado (em conjunto 
formam o corpo estriado)para a porção do 
núcleo da base, observa-se resultados com 
base no volume das estruturas dos núcleos, 
associado diretamente sob análise do 
metabolismo de glicose e do fluxo 
sanguíneo. 

Diagnóstico e Tratamento:  O diagnóstico 
da ST é acima de tudo de forma clínica, 
atualmente ainda não existe teste 
laboratorial específico no qual se confirme 
essa patologia, contudo, foram criados os 
seguintes critérios pela Associação 
Americana de Psiquiatria com o intuito de 
sistematizar facilitando assim os 
diagnósticos.

A Síndrome de Tourette ainda não têm cura, 
mas pode ser controlada fazendo com que o 
paciente possa levar uma vida bem próximo 
do normal e conviver bem com os familiares, 
pois o tratamento quando correto diminui os 
tiques levando a níveis quase 
imperceptíveis. 

É considerável na vida do portador, que o 
diagnóstico seja feito o quanto antes e que 
comece o tratamento de forma eficiente, 
uma vez que você tenha o conhecimento do 
por que e o que esta acontecendo, 

Convivência: o cuidado próprio vai ajudar 
na vida pessoal, ocupacional e social, 
evitando prejuízos e sofrimento do individuo. 
A família tem um papel importante a respeito 
da compressão e apoio para lidar com o 
doente que tem sua vida literalmente 
controlada pela ST. 

Conclusão:é possível concluir que 
pacientes com ST apresentam uma redução 
global do volume das estruturas do núcleo 
da base e no núcleo caudado, e com o 
avanço da ciência possibilita novos meios 
para realização desse diagnóstico.
Considera-se necessário a importância de 
aumentar a possibilidade do entendimento 
sobre a Síndrome de Tourette, tendo em 
vista esse conhecimento facilita no momento 
de diagnostica-la no portador, na 
convivência e no tratamento mais adequado.
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