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RESUMO: Nas últimas décadas os estudos sobre a depressão têm evoluído devido 

ao grande aumento do número de casos e mortalidade como consequência. Esse 

aumento se dá além de fatores genéticos que podem predispor a doença, 

está associado também a fatores externos da vida atual, como o estresse e a grande 

competitividade profissional e relacionamentos pouco duradouros. Sabe-se que a 

patologia depressiva afeta a saúde de milhões de pessoas a nível mundial e estima-

se que, em 2020, será a segunda maior causa de doença apenas ultrapassada pela 

patologia cardiovascular1. Um estudo epidemiológico publicado na revista 

especializada BMC Medicine aponta que hoje cerca de 121 milhões de pessoas no 

mundo estão deprimidas, ultrapassando o número de portadores de HIV, chegando 

a ser até quatro vezes maior.  

              Para o tratamento da depressão na maioria das vezes conta com a 

utilização de fármacos associado a acompanhamento psicológico, mas em alguns 

casos pode-se contar com o uso da Eletroconvulsoterapia, geralmente utilizada nos 

casos de depressão onde o uso de medicamentos não responde de forma adequada 

e em casos de depressão maior, onde se acredita que será restabelecida uma 

neurotransmissão adequada dos hormônios do “bem-estar”. 

Introdução: A depressão é definida como um estado prolongado de tristeza e 

desinteresse pela vida, caracterizada por uma alteração bioquímica a nível 

cerebral tendo como causa principal um metabolismo deficiente de serotonina, 

principal neurotransmissor responsável pelo equilíbrio do humor e da sensação de 

bem estar. No entanto é necessário detectar a depressão o quanto antes devido ao 

seu impacto negativo tanto pelo número de pessoas que ela afeta 

quanto pelas implicações sobre todo o organismo, pois a depressão é uma patologia 

que afeta todo o corpo, afeta o sono, apetite, a disposição física e diversos aspectos 

psicológicos, como a  autoestima e a autoconfiança. Estudos feitos pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) mostraram que em 2015 cerca de 322 

milhões de pessoas sofriam de depressão, aumentando 18,4% desde 2005. 

Atualmente no Brasil aproximadamente 5,8% da população possui a doença, ficando 

em 1º na América Latina. 

              O tratamento da depressão conta com a utilização de medicamentos junto 

com acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Entretanto a ECT 

(Eletroconvulsoterapia) pode ser utilizada como uma alternativa quando se há 

resistência a medicações antidepressivas, ou pode ainda ser indicada como primeira 



opção de tratamento em alguns casos. É considerada um tratamento confiável e 

eficaz em pacientes com transtorno depressivo maior, episódios maníacos, 

esquizofrenia e outros transtornos psiquiátricos onde sua indicação é igual a 

qualquer outro tratamento, verificando as opções de tratamento disponíveis e seus 

riscos e benefícios. 

Objetivo: O objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos da eletroconvulsoterapia no 

tratamento da depressão e suas possíveis implicações fisiológicas. 

Metodologia: Neste trabalho foi realizada uma revisão de artigos científicos nos 

bancos de dados Bireme, NCBI, livros e revistas científicas utilizando como critério 

idiomas português e inglês entre os anos de 2003 a 2017. 

Desenvolvimento: A eletroconvulsoterapia consiste na estimulação elétrica do 

cérebro com a finalidade de induzir uma crise convulsiva que, após uma série de 

aplicações, resulta em uma melhora dos sintomas2. Uma das áreas em que a 

eletroconvulsoterapia pode ser utilizada é nos casos de depressão em que o uso de 

medicamentos antidepressivos não tem seu efeito desejado e em casos de 

depressão maior (tipo mais grave de depressão), em que se acredita que será 

restabelecida uma neurotransmissão adequada dos hormônios do “bem-estar”. 

              A eletroconvulsoterapia é considerada um tratamento biológico com 

eficácia, utilizado em pacientes com transtornos mentais, especialmente em 

pacientes com depressão maior, mania e esquizofrenia. Não muito utilizado no 

campo da psiquiatria por questões não compreendidas, preconceitos e informações 

distorcidas por leigos. O primeiro tratamento foi aplicado em 1755 pelo médico 

francês J.B Leroy em um paciente com cegueira psicogenética. As primeiras 

experiências foram feitas pelo laboratório Ugo Carletti em 1934, introduzidas em 

animais, induzindo convulsões, sendo que 50% desses animais morriam devido à 

passagem elétrica pelo coração. Dr. Meduna através de estudos gliais descobriu que 

a esquizofrenia e a epilepsia são incompatíveis. Assim concluiu que a esquizofrenia 

podia ser curada provocando convulsões artificialmente, criando a terapêutica 

“choque cardiozólico”. Sua descoberta usando a eletroconvulsoterapia foi de modo 

mais estável e menos agressivo. Em 1937 o neurologista italiano Ugo Cerletti 

convenceu-se de que as convulsões eram úteis no tratamento da esquizofrenia 

quando induzidas por Metrazol, mas também perigosas e causava medo nos 

pacientes. No Brasil o tratamento da ECT foi introduzido pelo professor Antônio 

Carlos Pacheco e Silva. Em 1948 no hospital das Clínicas de São Paulo. 



              Os mecanismos da ECT ainda não são totalmente conhecidos, no entanto 

sabe-se que apresentam efeitos nos sistemas cerebrais, incluindo aumento de 

expressão genética imediata precoce, particularmente no hipocampo e neurocórtex. 

Esses mecanismos da ECT atualmente são descritos através de três teorias, sendo 

elas: a teoria clássica dos neurotransmissores, a teoria neuroendócrina e a teoria 

anticonvulsiva. 

              A ECT se dá por meio de estímulos através de ondas elétricas quadradas 

(pulso breve). As ondas quadradas são bidirecionais, ou seja, contêm fases positivas 

e negativas alternadas, essas alterações de fases são medidas em Hertz (ciclos por 

segundo), e são formadas por uma série de pulsos que sobem e descem de maneira 

retangular separados por um curto espaço de tempo sem atividade elétrica basal. As 

ondas de pulso breve são mais utilizadas por apresentarem mais eficácia devido a 

sua semelhança com os sinais elétricos endógenos do cérebro e por necessitarem 

de uma intensidade menor de estímulo na indução das convulsões. 

Resultados Preliminares: A ECT é sugerida como primeira escolha quando há 

necessidade de melhora rápida e contínua, os riscos de outro tratamento são 

maiores. E é escolhido como segunda opção quando apresenta ausência de 

resposta terapêutica adequada, efeitos colaterais graves e maiores que os da ECT e 

deterioração do quadro clínico psiquiátrico. Quando os pacientes são indicados ao 

tratamento de ECT devem passar por uma avaliação médica e neuropsiquiátrica e 

uma série de exames. Dentre os exames, podemos citar o exame físico, psicológico, 

histórico médico e revisão de sistemas (nervoso central e cardiovascular), entre 

outros, como hemograma, eletrólitos, eletrocardiograma, etc. 

.  
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