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Informação para pacientes e seus familiares

Leia esta brochura para saber:

• o que é e como trabalha a ECT 

• como se preparar para o tratamento

• o que pode esperar

• alguns efeitos secundários e riscos

• com quem falar se tiver dúvidas
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O que é a ECT? 

A ECT é um procedimento médico. É usado para tratar os sintomas de 
algumas doenças mentais incluindo: 

• depressão grave

• transtorno bipolar 

• psicose

A ECT também pode ajudar pessoas com tendências para se ferirem ou para 
ferirem outros.  

A maioria das pessoas considera a ECT quando outros tratamentos (como os 
medicamentos ou a terapia) são ineficazes.

Como é que a ECT trabalha?
Durante a ECT, um fluxo de energia elétrica (corrente elétrica) 
cuidadosamente controlado move-se através do seu cérebro provocando-
lhe uma pequena convulsão. Você estará a dormir (sob anestesia geral) 
durante o tratamento.

A ECT parece provocar alterações químicas no cérebro. Estas alterações 
podem melhorar os sintomas de algumas doenças mentais.

Com que frequência e durante quanto tempo vou receber 
ECT?
Os tratamentos de ECT são efetuados normalmente 2 a 3 vezes por semana 
durante 3 a 4 semanas. Isto significa que pode receber um total de 6 a 12 
tratamentos. O número de tratamentos que receber depende da gravidade 
dos sintomas e da rapidez das suas melhoras.
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Quando é que começarei a sentir-me melhor?
Algumas pessoas começam a sentir-se melhor depois dos primeiros 2 a 3 
tratamentos. A melhoria completa, geralmente, demora mais tempo. A ECT 
tem um efeito mais rápido do que a maioria dos medicamentos, que podem 
levar várias semanas a fazer efeito. 

A ECT ajuda a melhorar os seus sintomas, mas não é uma cura. Você vai 
continuar a necessitar de tratamentos contínuos para evitar que os sintomas 
regressem. A maioria das vezes, este tratamento incluirá medicamentos ou 
terapia ou ambos. Nalguns casos, o seu médico recomendará tratamentos 
contínuos de ECT.

Como é que me preparo para a ECT? 

• O seu médico explicar-lhe-á o procedimento e responderá às suas 
perguntas. Você terá de assinar uma autorização para receber ECT. Isto 
é designado dar o seu consentimento.

• Ser-lhe-á feito um check-up médico, que incluirá análises ao sangue e 
um eletrocardiograma (ECG), para nos certificarmos que o seu coração é 
saudável.

• Será observado por um anestesiologista. Este médico far-lhe-á 
perguntas sobre o seu historial médico. Isto ajudá-los-á a decidir que 
medicamentos lhe devem dar para relaxar o seu corpo durante o 
tratamento.

• Não ingira alimentos ou líquidos após a meia-noite no dia do 
tratamento. O seu médico ou enfermeiro informá-lo-ão se ainda pode 
tomar os seus medicamentos com uma pequena quantidade de água. 

• Será levado para a sala de tratamento. Pela manhã, o seu enfermeiro 
ajudá-lo-á a preparar-se. Um membro da equipa levá-lo-á para a sala de 
tratamento numa maca. 
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O que acontece durante o tratamento?

1. Quando chegar à sala de tratamento, um enfermeiro colocará uma 
intravenosa (IV) no seu braço.

2. Nós verificaremos atentamente o seu ritmo cardíaco, tensão arterial, 
níveis de oxigénio e ondas cerebrais. Receberá oxigénio através de uma 
máscara. 

3. Os seus medicamentos serão administrados por via intravenosa (IV) para 
ajudar a relaxar os seus músculos e para o pôr a dormir (anestesia geral). 
Estará relaxado e a dormir durante o tratamento.

4. Quando estiver a dormir, colocaremos 2 elétrodos (pequenos discos 
metálicos) na sua cabeça. Estes elétrodos transportam a corrente 
elétrica através do seu cérebro. A corrente dura de 1 a 4 segundos. Você 
terá uma pequena convulsão (os seus músculos contraem-se e depois 
relaxam). Isto dura 20 a 60 segundos.

O que posso esperar após o tratamento?
Ficará na sala de recuperação até acordar. O seu enfermeiro continuará 
a verificar a sua tensão arterial, níveis de oxigénio, ritmo cardíaco e 
respiração.

Depois de descansar, pode comer e voltar às suas atividades normais. 
Algumas pessoas conseguem voltar às suas atividades normais 
imediatamente a seguir à ECT. Outras necessitam de descansar durante 
várias horas. 
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Quais são os efeitos secundários e os riscos?
A ECT é normalmente segura, mas existem alguns riscos e efeitos 
secundários incluindo:

• Efeitos secundários físicos 
Estes podem incluir:

 ▪ dores de cabeça

 ▪ doenças musculares

 ▪ dores nas mandíbulas

 ▪ náuseas

 Estes efeitos secundários normalmente desaparecem em poucas horas 
e podem ser tratados com medicamentos, se necessário.

• Confusão 
Você pode sentir-se confuso a seguir a um tratamento de ECT. Pode 
não saber onde está ou porque está naquele lugar. Geralmente, esta 
confusão desaparece em poucos minutos ou horas e raramente dura 
mais do que alguns dias.

• Perda de memória 
A ECT pode afetar a sua memória de várias maneiras:

 ▪ Pode esquecer-se do que aconteceu durante os tratamentos de ECT.

 ▪ Pode esquecer-se de eventos ou períodos de tempo do passado.

 ▪ Pode ter dificuldade em lembrar-se das coisas que acabaram de 
acontecer ou sentir dificuldade em aprender coisas novas.

 Normalmente, a sua memória voltará em poucas semanas ou 
em poucos meses. Em casos raros, a perda de memória pode ser 
permanente. 



• Complicações médicas 
Existe o risco de complicações médicas (problemas) sempre que se usa 
anestesia. O seu médico falará consigo sobre este assunto. 

Com quem devo falar se tiver dúvidas sobre a ECT?

Se tiver dúvidas, é importante falar com o seu médico ou enfermeiro antes 
de se submeter à ECT.

Para mais informação, visite www.uhnpatienteducation.ca.

Para dar a sua opinião ou solicitar esta brochura em formato diferente (eletrónico ou em 
carateres de grande formato), comunique com: pfep@uhn.ca.

© 2019 University Health Network. Todos os direitos reservados.

A presente informação tem por único objectivo esclarecer e não substitui os conselhos, diagnóstico ou cuidados médicos. Queira 
consultar o seu profissional de saúde sobre um problema de saúde em particular. É permitida a reimpressão de uma cópia única do 
folheto para uso pessoal, à exclusão de qualquer fim comercial.

Formulário: D-5371A | Autor(a): Aideen Carroll | Elaborado a: 2019


