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Pesquisadores têmajudadoaconstruir
umavisãomais sistêmicado transtorno, considerando,

por exemplo, queelepode serdesencadeadopor fatoresdiversos.
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» VILHENA SOARES

Nas páginas de O mercador de Veneza,
Antonio descreve seu estado de espí-
rito de forma melancólica: “Não sei
porque estou triste. Ela me cansa,

como cansa você. Do que é feita ou do que
terá nascido, eu vou aprender”. Formulada há
mais de quatro séculos, a indagação de um
dos personagens criados porWilliam Shakes-
peare ainda descreve de forma eficaz os mis-
térios que circundam a depressão.

O número de casos da doença tem au-
mentado mundialmente, desencadeando
problemas mais graves, como o suicídio, o
que torna urgente a compreensão de sua ori-
gem. Mas, aos poucos, cientistas começam a
desvendar esse enigma. Uma das constata-
ções revela que há um trabalho longo a ser
percorrido é a de que a depressão não ocorre
por desequilíbrios neurais específicos, mas
por uma série de mecanismos que envolve di-
ferentes partes do organismo humano.

Geralmente, o estresse é o primeiro pon-
to a ser lembrado nas discussões, mas isso
não é suficiente para explicar o transtorno.

“Ele é um grande risco para a depressão,
sabemos disso sem sombra de dúvidas. Mas
como o estresse causa depressão? Tudo in-
dica que isso ocorre por meio da inflama-
ção”, explicou ao Correio Edward Bullmore,
autor do livro The inflamed mind: A radical
new approach to depression (Em tradução li-
vre, A mente inflamada: Uma nova aborda-
gem radical sobre a depressão) e professor
de psiquiatria na Universidade de Cambrid-
ge, no Reino Unido.

Desde 1989, Bullmore pesquisa sobre a
relação da inflamação com o transtorno psi-
quiátrico. Em seus trabalhos, analisou da-
dos de pacientes com depressão e percebeu
níveis altos de inflamação no cérebro. “O es-
tresse causa uma resposta inflamatória no
corpo de animais e em humanos, como se o
sistema imunológico estivesse preparando o
corpo para responder a uma ameaça à sua
sobrevivência”, detalhou.

O pesquisador acredita que uma explicação
viável para que a melancolia acometa pessoas
durante inflamações é o desencorajamento de
indivíduos doentes a socializar e disseminar
uma infecção, mesmo que nem todas as enfer-
midades relacionadas sejamcontagiosas.

Segundo Bullmore, outros cientistas tam-
bém têm conduzido estudos relacionando in-
flamação e depressão e mostrando a facilida-
de com que proteínas conseguem entrar no
cérebro, uma vulnerabilidade não considera-
da há pouco tempo. Para o pesquisador, esse
mecanismo precisa ser mais compreendido,
pois pode fornecer dados valiosos para a
compreensão da doença. “Precisamos apren-
der com a história da montanha-russa da
pesquisa cerebral e manter a empolgação sob
controle. Porém, acredito que, ainda assim, a
inflamação poderia fornecer um elo perdido
entre estresse e depressão”, ponderou.

DNA
A genética é outra frente investigada como

um dos principais fatores desencadeadores
da depressão. Segundo especialistas, enten-
der a relação do DNA com a doença também

pode ajudar a compreender a maior frequên-
cia de casos do distúrbio psiquiátrico em
uma mesma família. O estudo mais recente e
um dos maiores sobre o tema foi publicado
em abril, na revista Nature Genetics, e anali-
sou o DNA de 135.458 casos de depressão e
344.901 casos de pessoas sem a doença.

O levantamento mostrou que, entre os 20
mil genes que compõem o genoma humano,
44 contribuem para o risco de depressão de
uma geração para outra. “Nós mostramos
que todos nós carregamos variantes genéti-
cas para a depressão, mas aqueles com uma
carga maior são mais suscetíveis”, explicou
Naomi Wray, uma das autoras do estudo e
pesquisadora da Universidade de Queens-
land, na Austrália. “Sabemos que muitas ex-
periências de vida também contribuem para
o risco de depressão, mas identificar os fato-
res genéticos abre novas portas para a pes-
quisa dos fatores biológicos”, completou.

Os investigadores acreditam que mais
questões surgem com a descoberta, já que
cada um dos genes pode ter um papel dis-
tinto relacionado à doença, mas, ainda as-
sim, o estudo aumenta as chances de trata-
mentos mais direcionados no futuro. “Ape-
sar de décadas de esforço, houve, até agora,
apenas escassos dados sobre os mecanis-
mos biológicos da depressão. Muitas pes-
soas sofrem com ela e têm opções limitadas.
Esse estudo representa um grande passo pa-
ra elucidar os fundamentos biológicos da
doença”, explicou Steven Hyman, diretor do
Centro Stanley de Pesquisa Psiquiátrica da
Universidade de Harvard, nos Estados Uni-
dos, e autor do estudo.

Palavra de especialista

Corpo e mente
integrados

“Antes, se imaginava que o cérebro era se-
parado completamente do corpo, mas, hoje,
sabemos que algumas substâncias conse-
guem atingi-lo. Elas quebram o que chama-
mos de barreia mesencefálica. É claro que
não é qualquer substância que consegue,
mas sabemos que isso é possível, e que pode
ocorrer quando o corpo passa por um pro-
cesso inflamatório, como as doenças articu-
lares. Esse novo conhecimento é importante,
porque nos ajuda a pensar em novas ma-
neiras de combater a depressão e outros
transtornos psiquiátricos, como a bipolari-
dade. Cada dia mais, vemos que o cérebro
não está isolado do corpo, e precisamos pen-
sar no organismo num todo para criar in-
terferências mais eficientes.”

HelenaMoura, psiquiatra e doutoranda
doCentro de Estudos emÁlcool eDrogas
(CPAD), daUniversidade Federal do
RioGrande doSul (UFRGS), emembro da
AssociaçãoBrasileira dePsiquiatria (ABP).
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Links perigosos
Conteúdos compartilhados nas redes sociais
podem intensificar sintomas depressivos, segundo
estudo da University of West Virginia divulgado na
Depression and Anxiety. Os cientistas analisaram
1.179 universitários e constataram que o aumento
de 10% em experiências negativas na internet foi
associado à elevação de 20% na chance de
surgimento de sintomas depressivo.

Pressão
que adoece

O estresse social também pode ser um
dos gatilhos da depressão. Especialistas
chamam a atenção para o fato de que as
relações sociais têm, inclusive, ficado cada
vez mais propícias ao adoecimento. Giulia-
na Cividanes, mestre em psiquiatria pela
Universidade Federal de São Paulo (Uni-
fesp), ressalta o excesso de competividade.
“No passado, nós lutávamos por comida,
por uma questão sobrevivência. Hoje, não é
muito diferente. Competimos por um em-
prego melhor, uma televisão mais moderna,
isso causa estresse crônico”, ilustrou.

Para a psiquiatra, ferramentas modernas,
como as redes sociais, são um exemplo de
como o ambiente pode intensificar a depres-
são e a ansiedade. “Vemos as pessoas que fa-
lam que não gostam de entrar na internet,
porque se sentem pressionadas com tantos
momentos felizes. Isso causa a ansiedade de
estar bem. Acredito também que o aumento
de ansiedade no Brasil tenha a ver com a si-
tuação econômica, social e política. Temos
que estar em estado de alerta o tempo todo.”

Cividanes acredita que outro ponto im-
portante é preparar os mais jovens para li-
dar com esse cenário repleto de desafios.
“Isso precisa ser feito na escola. Precisamos
ter um recurso que nos ajude a nos defender
da depressão, é preciso ter educação emo-
cional”, defendeu. (VS)
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PÍLULAS
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Desde 1986, com o surgimento do
cloridrato de fluoxetina, mais co-
nhecido como Prozac, o trata-
mento psiquiátrico passou por

uma revolução. O famoso medicamento
faz parte do grupo de inibidores seletivos
de recaptura da serotonina (ISRS), que
aumentam a produção do neurotrans-
missor no cérebro, aliviando os sintomas
depressivos. Esses remédios se tornaram
o carro-chefe no tratamento da depres-
são, mas nem todos os pacientes respon-
dem como esperado. Por isso, investiga-
dores se empenham na busca por novas
opções terapêuticas, no que se tornou
um dos grandes desafios da pesquisa
neurocientíficamoderna.

Sarah Bailey, professora do Departa-
mento de Farmácia e Farmacologia da
Universidade de Bath, no Reino Unido, e
sua equipe trabalham com o BU10119,
que bloqueia receptores cerebrais cha-
mados opioides kappa. Em uma série de
testes de laboratório, camundongos que
receberam a substância demonstraram
efeitos semelhantes aos causados pelos
antidepressivos ISRS. “Em 20 anos de
pesquisa, é o mais próximo que cheguei
de umnovo composto que pode se tradu-
zir para a clínica. É promissor, mas ainda
estamos em um estágio inicial. Mais pes-
quisas são necessárias, por exemplo, para
estabelecer segurança”, diz a cientista,
que detalhou os resultados do trabalho
em um artigo publicado na revista Bri-
tish Journal of Pharmacology.

Um trabalho emandamento de cientis-
tas da Universidade da Califórnia, nos Es-
tados Unidos, chama a atenção pela rapi-

dez dos efeitos provocados. A equipe des-
cobriu que a inibição da enzima Glyoxala-
se 1 (GLO1) extinguiu sinais do transtorno
psiquiátrico em camundongos em apenas
cinco dias— oProzac levou 14 dias. “Esta-
mos felizes com o resultado e acreditamos
que umamelhor compreensão dos funda-
mentosmoleculares e celulares da depres-
são nos ajudará a encontrar novas manei-
ras de inibir ou neutralizar seu início e sua
gravidade”, comemorou Abraham Palmer,
professor de psiquiatria na universidade e
um dos autores do estudo, publicado na
revistaMolecular Psychiatry.

Segundo Rafael Vinhal, psiquiatra e
membro da Associação Brasileira de Psi-
quiatria (ABP), considerando a incidên-
cia da depressão no mundo, pesquisas
como a britânica e a americana são ex-
tremamente necessárias. “Sabemos que
uma em cada seis pessoas vai ter essa
doença ao longo da vida, o que a trans-
forma em um problema de saúde públi-
ca. Com o risco relacionado, principal-
mente, ao comportamento suicida, é ex-
tremamente importante o investimento
em outras estratégias de tratamento”,
destacou. “Mesmo que essas pesquisas

ainda sejam iniciais, elas são esperanças
para terapias mais completas e que atin-
jamumnúmeromaior de pacientes.”

Anestésico
Outra aposta no manejo da depressão

refratária — que não responde aos trata-
mentos usuais — é baseada no uso de um
medicamento de propriedades anestési-
cas, inicialmente usado emmedicina vete-
rinária: a cetamina. Estudos com ratos re-
velaram que essa substância atua no cére-
bro bloqueando receptores excitatórios do
tipo NMDA, que controlam inúmeras fun-
ções inerentes à plasticidade sináptica, co-
mo aprendizagem e memória, e promo-
vemaneurogênese (criaçãodeneurônios).
“Hoje, estão sendo feitos grandes esforços
para levar a cetamina ao mercado, padro-
nizar seu uso e determinar sua eficácia no
mundo real”, explicou Carlos A. Zarate Jr.,
pesquisador do Instituto Nacional de Saú-
deMental (NIMH,eminglês), dosEUA.

Zarate Jr. e seus colaboradores de pes-
quisa analisaram estudos de neuroima-
gem sobre os efeitos da droga no cérebro
humano e no comportamento de pacien-

tes. A equipe detectou alterações induzi-
das pela cetamina em áreas cerebrais en-
volvidas no desenvolvimento da depres-
são. Também descobriu que a droga pro-
duziu reduções iniciais nos sintomas de-
pressivos em duas horas, com efeitos de
pico em 24 horas. “Ela ainda pode reduzir
rapidamente os pensamentos suicidas.
Combinada com outros medicamentos,
produziu efeitos antidepressivos rápidos
em pacientes com depressão bipolar re-
sistente ao tratamento”, detalhou o cien-
tista, em um estudo publicado na revista
Harvard Review of Psychiatry.

Psicodélicos
Ricardo Sachser, psicólogo e neurocien-

tista mestre em memória pela Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
destaca que, além do crescente interesse
pela cetamina, drogas psicodélicas, co-
mo LSD, DMT e DOI, emergem como
promissoras no tratamento da depressão
e de outros transtornos do humor. “Se-
gundo um estudo publicado, na semana
passada, na revista Cell Reports, liderado
por David Olson, da Universidade da Ca-
lifórnia, assim como a cetamina, drogas
psicodélicas promovem alterações es-
senciais na arquitetura (forma) e na fisio-
logia (função) dos neurônios”, explicou.

Apesar de as investigações serem ini-
ciais, Sachser é otimista quanto ao futuro
das pesquisas. “Evidentemente que ain-
da são ensaios pré-clínicos em roedores,
porém, com base nos recentes avanços
da pesquisa translacional (da bancada à
clínica), certamente, muito em breve, te-
remos novos tratamentos disponíveis pa-
ra humanos, e de açãomais rápida.”
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Paramelhoraro tratamentomedicamentoso contraadepressão, cientistas apostamemfrentes inovadoras,
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Foco em terapias auxiliares

Casos graves

Publicado recentemente
na revista Psychological
Medicine, um estudo
americano mostra que
pessoas com depressão
grave e participantes de
aulas semanais de ioga
durante 10 semanas
apresentarammaior redução
de sintomas depressivos,
quando comparados a
voluntários que não
realizaram a atividade.
“A atenção plena na ioga
e seu esforço físico são
considerados ingredientes
ativos bem-sucedidos para
tratar a depressão”, explicou,
no estudo, Lisa Uebelacker,
autora da pesquisa e
professora da Universidade
de Brown (EUA).

O combate à depressão tem contado
com outras opções terapêuticas. Um
desses recursos é o exercício físico, que
pode servir como terapia complementar
e uma estratégia preventiva. É o que
mostra Felipe Barreto Schuch, professor
da Universidade La Salle, no Rio Grande
do Sul. O brasileiro é um dos autores de
uma revisão científica que analisou da-
dos de 267 mil pessoas na América do
Norte, Europa e Oceania sobre níveis de

atividade física e risco de depressão.
“Encontramos evidências claras de que

as pessoas que são mais ativas têm menor
risco de desenvolver a doença, e isso ocorre
independentemente da idade e de onde
elasmoravam. A atividade física pode redu-
zir o risco de ter depressãomais tarde na vi-
da”, destacou Schuch. Os participantes dos
49 estudos analisados não tinham doença
mental no começo das investigações e fo-
ram acompanhados por pelo menos sete

anos. Os resultados do trabalho foram di-
vulgadosna revista especializada Jama.

Segundo Schuch, outros exercícios, co-
mo a ioga, têm semostrado eficazes no tra-
tamento da depressão. “Uma das nossas
hipóteses é de que a atividade física au-
menta a regulação neuronal, a quantidade
e a velocidade de neurônios que vãomatu-
rando no cérebro. Nós também sabemos
que a doença está ligada à diminuição des-
sas células”, detalhouo especialista.

O pesquisador brasileiro ressalta que os
medicamentos são extremamente impor-
tantes,mas as atividades extras podemau-
mentar as chances de melhora. “Essas te-
rapias, com certeza, podem auxiliar, até
porque, agora, sabemos que a doença é
mais complicada do que parece, com vá-
rias causas. Não podemos apenas regular
a dopamina e a serotonina, por exemplo.
Por isso, o controle da depressão pede vá-
rias frentes de combate”, completou. (VS)

Como risco relacionado, principalmente, ao
comportamento suicida, é extremamente importante
o investimento emoutras estratégias de tratamento”

Rafael Vinhal, psiquiatra e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP)
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Baixa letalidade

Outro estudo de análise de pesquisas já
publicadamostrou a baixa taxa de
mortalidade de ECT. Cientistas
dinamarqueses analisaram 15 estudos,
com dados de 32 países, divulgados
entre 1976 e 2014. Apenas umamorte
relacionada à terapia foi relatada nos
414.747 tratamentos registrados em
estudos publicados após 2001. Em
comparação, o número demortes
causadas por cirurgia sob anestesia
geral foi estimado recentemente em 3,4
a cada 100mil cirurgias. O trabalho de
revisão foi publicado, emmaio de 2017,
na revista especializada Acta
Psychiatrica Scandinavica.

Estigmas
reforçados

Um dos pontos que mais prejudi-
cam o uso da eletroconvulsoterapia é a
maneira como essa técnica é apresen-
tada por não especialistas. Novelas e
filmes, por exemplo, costumam usar a
eletroconvulsoterapia (ECT) como
uma forma de tortura. Um estudo rea-
lizado por cientistas australianos em
2001 analisou 24 filmes que aborda-
vam a técnica em seus roteiros. Eles
analisaram cada obra e observaram
que apenas três mostravam o trata-
mento como positivo. “É possível dizer
que o retrato da ECT nos filmes se tor-
nou progressivamente mais negativo,
deixando a impressão de uma mano-
bra brutal, prejudicial e abusiva, sem
benefício terapêutico”, destacaram os
autores, liderados por Andrew McDo-
nald, pesquisador da Universidade de
Sydney na pesquisa publicada no pe-
riódico The Journal of ECT.

Mesmo anos depois da pesquisa
australiana ter sido publicada, espe-
cialistas acreditam que a ECT continua
a ser representada de forma negativa.
Segundo Dennison Monteiro, psiquia-
tra e professor do Departamento de
Neuropsiquiatria da Universidade Fe-
deral de Pernambuco (UFPE), isso per-
petua a imagem negativa da terapia.
“Tem muita coisa reproduzida pelas
mídias e pelas novelas que causa resis-
tência aos pacientes, principalmente
por elas usarem representações anti-
gas. As pessoas ainda olham para o que
aconteceu no passado, na década de
1940, em que não existiam os mesmos
cuidados de hoje. Por exemplo, o pro-
cedimento precisa ser feito com anes-
tesia, naquela época isso ainda não
existia”, destacou o especialista.

Preço alto
Outro dificultador é o preço do trata-

mento. Cada sessão custa por volta de
R$ 1.200. Monteiro defende que a abor-
dagem tem potencial para ser mais ex-
plorada no sistema público de saúde.
“É algo bastante promissor, já que as
respostas positivas são mais rápidas e
podem impedir casos graves, como ris-
co de suicídio, após apenas três a qua-
tro sessões”, justificou.

O psiquiatra João Armando tam-
bém chama a atenção para as vanta-
gens do tratamento. “Infelizmente,
ainda não possui um custo baixo ao
paciente, e são poucos os locais em
que o SUS oferece a eletroconvulsote-
rapia. Mas se você pensar no tempo
de tratamento que diminuiria, além
do custo com medicamentos, as in-
ternações prolongadas, ela, com cer-
teza, seria uma opção econômica
mais viável.” (VS)

*Nomes utilizados para proteger
a identidade dos entrevistados
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Vilania precisa acabar
“Quando se faz uma cardioversão

elétrica, você dá choques no peito, e a
pessoa volta à vida.Mas quandoomes-
mo é feito no cérebro, pela ECT, isso é
visto como punição.O primeiro trata-
mento é visto comomocinho, e o se-
gundo, como um vilão.O que esse cho-
que da eletroconvulsoterapia faz são
pequenas convulsões, que não são ne-
nhum pouco prejudiciais,mas as pes-
soas se confundem e têm uma visão
completamente avessa ao real. E isso é
muito negativo, pois muita gente está
morrendo por falta de tratamento.Ve-
mos o aumento de casos de suicídio, e
essa é umaalternativa quepode ajudar
a evitar esse cenário.Precisamos urgen-
temente acabar comesse estigma.”

Antônio Geraldo, presidente eleito da
Associação Psiquiátrica da América
Latina (APAL), diretor e superintendente
técnico da Associação Brasileira
de Psiquiatria (ABP)

Eletrochoque,
entre a eficiência e o medo

O uso da eletroconvulsoterapia em casos de depressão grave tem a eficácia cientificamente comprovada,
mas esbarra no receio de pacientes em se submeter a um tratamento de indução de correntes elétricas na cabeça

» VILHENA SOARES

P or 18 anos,Vitor* trava uma ba-
talha contra a depressão. Explo-
rou vários tratamentos, como
antidepressivos diversos e tera-

pia cognitivo-comportamental. Apesar
de tantos recursos, nenhumadessasme-
didas impediu que ele passasse por uma
crise grave no início deste ano. Como úl-
timaopção, tentou a eletroconvulsotera-
pia (ECT) e conseguiu sair do estado
profundo demelancolia em que se en-
contrava, quando enfrentou até episó-
dios de catatonia. “Tenho estado mais
disposto, alerta, commais energia e âni-
mo”, contou (Leia depoimento).

O caso deVitor é um exemplo de co-
mo o uso do eletrochoque pode ser be-
néfico para pessoas que não respondem
aos tratamentos médicos mais usados
contra o distúrbio psiquiátrico e perdem

asesperançasdeobtermelhoras.Aeficá-
cia da ECT é comprovada por estudos
científicos, mas ainda enfrenta resistên-
cia nos consultórios devido aomedo dos
pacientes. Especialistas ressaltam a ne-
cessidade de acabar com o estigma des-
se tratamento que pode impedir proble-
mas aindamais graves, comoo suicídio.

Para contornar essa situação,médicos
têmusado como estratégia a inclusão de
familiares no tratamento.“Tudoque é fei-
toaportas fechadasviraummistérioepo-
de ser interpretadodediversas formas. Ao
colocarmos uma pessoa de confiança lá
dentro, isso passa confiança. Chris Evans,
umespecialistadaUniversidadedeHono-
lulu, noHavaí, diz que familiares que as-
sistemauma sessãode eletroconvulsote-
rapia se tornamembaixadores do uso da
ECT”, explicou JoãoArmando, psiquiatra,
coordenador do serviço de Eletroconvul-
soterapia do InstitutoCastro e Santos, em

Brasília, emembroda InternationalSocie-
ty forECTandNeurostimulation (ISEN).

Acompanhar as sessões de tratamen-
to deVitor tambémajudou a tranquilizar
sua mãe, Mariana*, e fez com que ela
concordasse comouso da terapia. “Con-
verseimuito coma equipe que o atende-
ria e tudo foi perfeitamente esclarecido.
Acompanhei, commuita calma e segu-
rança, todas as sessões realizadas até ho-
je”, explicouMariana. Ela acredita que o
usoda terapia foi essencial para amelho-
ra de João. “Sema ECT,meu filho não es-
taria tão bem. Ele voltou a se comunicar
com a família e apresenta interesse em
ler, sair comamigos, ir aocinemaesedis-
trair.Voltoua sermeu filhode sempre.”

Indicação antecipada
Assim como João, outros pacientes

que acreditavam não ter mais opções

disponíveis para tratar a doença têm se
beneficiado do uso da eletroconvulsote-
rapia. Uma pesquisa publicada, em
maio, na revista especializada Jama
Psychiatry revisou uma série de estudos
sobre o uso de ECT emostrou que o uso
da técnica gerou resultados positivos
empacientes que já haviam tentado ou-
tras terapias sem ter sucesso. “As pesqui-
sas indicamque a eletroconvulsoterapia
pode ser significativamente mais eficaz
que a farmacoterapia, com 50% a 60%
dospacientes atingindo a remissão rápi-
da da depressão, em comparação com
10% a 40% com farmacoterapia/psico-
terapia”, explicou Eric L. Ross, pesquisa-
dor do Departamento de Psiquiatria da
Universidade deMichigan, e umdos au-
tores do estudo.

De acordo como cientista e sua equi-
pe, os resultadosmais positivos foramre-
gistrados quando a terapia foi oferecida

mais cedo. Essa conclusão é importante
porque reflete umamudança necessária
na escolhade tratamentos dos pacientes,
ressaltaram. “Embora a definição de um
tratamento de depressão seja algomuito
pessoal, que cada paciente deve fazer
com seumédico combase em suas pre-
ferências e experiências, nosso estudo
sugere que a ECT deve ser posta namesa
comoumaopção realista logona terceira
rodada de tratamento”, frisou Ross. “A
ECT é frequentemente considerada um
último recurso por pacientes e profissio-
nais,mas issoprecisamudar.Muitaspes-
quisasmostram quemúltiplas falhas de
medicação e a longa duração da depres-
são reduzem a chance de os pacientes
atingirem a remissão. Usá-la mais cedo
aumenta as chances demelhora”, alertou
DanielMaixner, umdos autores do estu-
doe tambémpesquisadordaUniversida-
dedeMichigan.

DEPOIMENTO
Segurança e disposição
“Resolvi tentar a eletroconvulsoterapia
por sugestãodaminhapsiquiatra, tendo
em vista que o tratamento tradicional
nãoestavafazendoefeitoepelo fatodeeu
ter tidoumapioranoquadrodadepres-
são.A ECT temme feito sentir e vislum-
brarmelhoras. Tenho estadomais dis-
posto,alerta,commais energia e ânimo.
Em aspectosmais práticos, o procedi-
mento foi bemesclarecido, e é bemmais
simples do que se poderia imaginar.Po-
der terminhamãepertomepassamais
segurança.Sobretudoporquetenhoaim-
pressãode que oprocedimento é feito da
melhor formapossível,coma supervisão
da equipedepsiquiatra,anestesista e en-
fermeiros.Naminha opinião, a ECT é
umaalternativa suplementar ao trata-
mento tradicionalcommedicamentos”

Vitor*, 33 anos
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