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MEU NOME É
JONATHAN RODRIGUES
DE ASSIS.
Sou formado em Medicina em pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), fiz residência em
Psiquiatria na Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ) e, no último ano, fiz estágio durante um mês no
Hospital Geral de Viena, Áustria. Depois da formação
em Psiquiatria Geral, mudei-me para a capital
paulista, onde me especializei em Psiquiatria Geriátrica
na Universidade Federal do Estado de São Paulo
(UNIFESP). Tenho título de especialista em Psiquiatria e
em Psiquiatria Geriátrica pela Associação Brasileira de
Psiquiatria (ABP).
Nesses últimos anos, envolvido com a psiquiatria e
saúde mental, frequentemente escuto perguntas tanto
de pacientes como de seus acompanhantes, durante
as consultas ou em ambientes informais, de amigos e
familiares, sobre esse importante problema de saúde
chamado depressão. Decidi selecionar e responder a
várias delas de modo objetivo neste livro.
Porém, antes de começar a responder às perguntas,
vou narrar para você uma história, embora ficcional,
que vai ilustrar com clareza como a depressão pode
afetar a vida de uma pessoa.
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Afinal, ainda que parte da responsabilidade do
psiquiatra seja ter bom domínio técnico-científico
sobre a depressão, acompanhando artigos, pesquisas
e congressos relativos ao tema, não se pode
negligenciar a habilidade de ouvir a história de cada
pessoa com atenção, compreender como o sofrimento
psíquico tem afetado sua vida.
Meu intuito com o conteúdo deste livro não é substituir
uma consulta médica. Você não deve fazer seu próprio
diagnóstico ou o de um familiar sem avaliação
profissional, nem tomar as informações sobre
medicamentos
e
tratamentos
como
orientação
individual.
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JORGE JÁ NÃO É
MAIS O MESMO
Jorge tinha 38 anos, morava em São Paulo com a sua
esposa e seus dois filhos, e três anos atrás havia
trocado de emprego quando recebeu uma proposta
irrecusável na sua área da tecnologia da informação.
Não se pode dizer que Jorge sempre foi a pessoa mais
alegre do ambiente, mas seus amigos e familiares
sempre o reconheceram como um sujeito prestativo e
agradável.
Desde o início de sua carreira profissional, nunca
recebeu grandes reclamações e costumava cumprir
suas obrigações de forma satisfatória, embora às
vezes tivesse de correr contra o tempo para não perder
alguns prazos. Jorge também não era nenhum rato de
academia, porém era fácil encontrá-lo treinando pelo
menos três vezes por semana, além do passeio que
fazia regularmente com a esposa e as crianças, aos
sábados, no Ibirapuera. Além disso, toda quarta-feira,
após o expediente, ele comparecia pontualmente à
sua aula de francês, que ele estava aprendendo para
aproveitar mais a viagem para a França, o que estava
programando com sua esposa para comemorarem os
dez anos de casados.
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Contudo, há pelo menos dois meses, Jorge “ficou
estranho”, como seus irmãos comentaram entre si no
almoço do Dia das Mães. Um deles acrescentou:
“Lembra aquelas férias da escola em que a gente
voltou mais cedo da casa da vovó no interior, porque
ela ficava só deitada e não dava atenção para a
gente?”. Realmente, naquele dia Jorge deu um abraço
lânguido em sua mãe, respondia quase tudo de forma
lacônica, e comeu tão pouco, que seu sobrinho mais
velho perguntou se ele estava de dieta. No final de
semana seguinte, para desalento de seus filhos, ele
cancelou o passeio no parque, alegando que o tempo
estava nublado e logo iria chover.
Com o passar dos dias, sua esposa percebeu que
Jorge a procurava cada vez menos, vinha acordando
mais cedo que o habitual, ainda que permanecesse na
cama calado, olhando para o nada, e acabava
perdendo a hora de ir para a academia antes do
trabalho. A cada vez que conversava sobre o
planejamento da viagem, Jorge parecia ter menos
interesse. Sua esposa começou a ficar preocupada e
até chegou a indagar se ele não estava interessado
em outra pessoa, ou até mesmo se ele já não estava
tendo um caso.
No trabalho, as coisas também passaram a
degringolar. O trajeto de manhã para a empresa
parecia mais longo; quando o restante da equipe lhe
apresentou um novo projeto, Jorge conseguiu ver
apenas os pontos negativos e recomendou que
desistissem da ideia;
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Jorge sentia que tinha de fazer um esforço maior para
executar tarefas que lhe eram habituais, e acabava
ficando até mais tarde no trabalho para dar conta de
tudo. A necessidade do serão, combinada com a falta
de energia, fez Jorge faltar à aula de francês por duas
semanas seguidas. Seu colega de turma mais próximo,
que era cirurgião, notou sua ausência e resolveu ligar
para Jorge, perguntando como ele estava. Jorge
inicialmente disse que estava atrapalhado com o
trabalho, e, quando perguntado sobre a viagem,
respondeu sem nenhum ânimo e até sugeriu um
possível cancelamento. Seu amigo ficou encucado,
perguntou se estava tudo bem e, após alguns minutos
de conversa, tendo Jorge descrito que andava
cansado e “sem paciência para muita coisa”, ele disse:
“Bem, Jorge, não é exatamente a minha área, mas
acho que você está precisando de ajuda. Se quiser, eu
lhe indico um amigo psiquiatra. Acho que você pode
estar com depressão”.
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1) QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA
DEPRESSÃO? ELA REALMENTE ATRAPALHA
A VIDA DAS PESSOAS?
As pessoas que sofrem com depressão podem
apresentar diversos sintomas. O humor deprimido na
maior parte do tempo, com sensação de tristeza, vazio,
desesperança,
sentimentos
de
culpa
ou
até
pensamentos de morte, é um dos principais.
Outro sintoma importante é a anedonia, que consiste
na perda de interesse ou prazer em atividades
habituais. Isso inclui atividades de lazer, de trabalho e
sociais: a pessoa com depressão passa a abandonar a
prática de esportes e outros passatempos, a ter baixo
rendimento no trabalho e a interagir menos com
familiares e amigos.
Além disso, a depressão se manifesta com outros
sintomas, como alterações de sono e de apetite,
redução da concentração, sensação de cansaço,
pensamentos exagerados de inutilidade e culpa, e
risco de suicídio.
As pessoas que sofrem com depressão têm prejuízos
em diversas áreas da vida. Podem apresentar mais
dificuldades em seus relacionamentos pessoais,
familiares e sociais; prejuízo no seu desempenho
acadêmico e no trabalho. A depressão é uma das
doenças que mais causam incapacidade, gerando,
além do sofrimento para o indivíduo e sua família,
prejuízo para a sociedade como um todo.
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2) O QUE CAUSA DEPRESSÃO?
A depressão não pode ser atribuída a apenas uma
causa. Atualmente, compreendese que há fatores
biológicos, genéticos e sociais ligados aos quadros de
depressão. Um dos mecanismos propostos para
explicar pelo menos em parte os quadros depressivos
é a teoria das monoaminas — segundo essa
explicação, um desbalanço em neurotransmissores
como serotonina, dopamina e noradrenalina explica
sintomas como humor triste, falta de energia e piora
da cognição.
No entanto, hoje também já existe o entendimento de
que a depressão também está ligada ao sistema
imunológico, a eixos hormonais e a mecanismos
inflamatórios.
Eventos estressantes e traumas também têm relação
com casos de depressão. Mas é importante ressaltar
que
nem
todas
as
pessoas
com
depressão
necessariamente passaram por uma fase crítica na
vida, do mesmo modo que algumas pessoas que
tiveram momentos muito difíceis não desenvolveram
episódios depressivos.
A depressão, junto com outros transtornos mentais, é
uma das principais doenças que causam perda de
anos de vida por incapacidade e sobrecarga global de
doença. Em outras palavras, a depressão é uma
doença com muitos efeitos negativos para cada
indivíduo e sua família, impactando a sociedade e a
economia como um todo.

09

3) TENHO FAMILIARES COM DEPRESSÃO,
EU TAMBÉM VOU TER?
Ter um histórico de pessoas com depressão na família
aumenta o risco de você desenvolver a doença, porém
não é determinante. Mesmo em estudos com gêmeos
idênticos, não há relatos de depressão em ambos os
irmãos em 100% dos casos. Isso significa que a
genética é um fator considerável no risco de
desenvolver depressão, porém também há uma
importante influência de fatores ambientais.
Além disso, diante de um paciente com depressão,
precisamos avaliar o histórico familiar de suicídio, pois
ter familiares que cometeram suicídio aumenta o risco
individual de proceder ao ato.

4) DEPRESSÃO PODE COMEÇAR EM QUAL
IDADE? É IGUAL EM HOMENS E MULHERES?
Depressão é uma doença que acomete pessoas desde
a infância até a terceira idade. Estatisticamente, a
maioria das pessoas com depressão enfrentam seu
primeiro episódio depressivo entre o meio da
adolescência e a quinta década de vida.
As mulheres têm o dobro de chance de desenvolver
depressão, quando comparadas aos homens.
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5) IDOSOS TAMBÉM PODEM TER
DEPRESSÃO? COMO SERIA A DEPRESSÃO
NA TERCEIRA IDADE?
Embora às vezes pensemos que um idoso quietinho e
sem interesse em muitas atividades seja normal,
temos de lembrar que idosos também podem ter
depressão. Os sintomas principais da depressão, como
humor predominantemente triste e a anedonia,
também ocorrem nos idosos, porém temos de estar
atentos a quadros mais sutis. Muitos idosos têm
dificuldade de falar mais abertamente sobre seus
sentimentos e admitir que estão francamente tristes,
por exemplo. Além disso, sintomas físicos também
podem ser manifestação da depressão, o que nem
sempre é fácil de diferenciar de quadros associados a
outras doenças, uma vez que nessa faixa etária é
comum os indivíduos terem vários problemas de
saúde.
Outro tipo de sintoma importante que não pode ser
negligenciado é o prejuízo cognitivo, muitas vezes
expressado como “esquecimento”. A depressão afeta
funções cognitivas, como atenção e memória, e pode
causar um quadro chamado de pseudodemência, ou
seja, um quadro que lembra uma síndrome demencial
mas é secundário à depressão e tende a melhorar com
o tratamento dela. No entanto, também é importante
lembrar que a depressão pode ser um dos sintomas
psiquiátricos de síndromes demenciais, como a
doença de Alzheimer.
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6) DEPRESSÃO TEM CURA? VOU PRECISAR
TOMAR REMÉDIO PARA A VIDA TODA?
Depressão tem tratamento. Costumamos falar da
depressão em “episódios”, ou seja, um período de
tempo em que a pessoa estava deprimida. A cada
novo episódio de depressão, a chance de a pessoa ter
mais um aumenta. Algumas fontes citam que 80% dos
pacientes terão mais de um episódio de depressão.
Também é importante dizer que o tratamento da
depressão não termina assim que os sintomas
melhoram. Mesmo que você tenha uma resposta muito
rápida ao tratamento, ele deve ser mantido por alguns
meses para evitar uma recaída.

7) ANTIDEPRESSIVO VICIA? POSSO SENTIR
ALGUMA COISA QUANDO PARAR DE TOMAR?
Não, antidepressivos não causam dependência, mas
isso não significa que você possa parar de tomar de
qualquer jeito. Além do risco de ter uma recaída do
episódio depressivo, a interrupção abrupta de
antidepressivos pode favorecer a ocorrência de
síndrome de retirada. Nessa síndrome, a pessoa que
para de tomar antidepressivo pode ter sintomas de
humor, mas também mal-estar inespecífico, como
tontura, dor de cabeça, enjoo e até sintomas gripais. A
chance de a síndrome de retirada ocorrer varia
conforme as propriedades de cada medicamento,
sendo mais comum em alguns, como a paroxetina e a
venlafaxina.
12

8) QUAL É A DIFERENÇA ENTRE OS VÁRIOS
ANTIDEPRESSIVOS? POSSO USAR MAIS DE
UM AO MESMO TEMPO? QUAL É O MELHOR?
Antidepressivo é um termo que engloba diversos
medicamentos que, em geral, são divididos em
subgrupos de acordo com suas características
farmacológicas.
Por exemplo, tanto a fluoxetina quanto a sertralina
fazem parte dos chamados inibidores seletivos da
recaptação da serotonina, enquanto a nortriptilina e a
amitriptilina pertencem ao grupo dos antidepressivos
tricíclicos.
Em alguns casos, há indicação de prescrever mais de
um
antidepressivo
para
o
mesmo
paciente.
Normalmente eles são de grupos diferentes, e essa
prescrição precisa respeitar as propriedades do
medicamento, seus mecanismos de ação e possíveis
interações medicamentosas problemáticas.
Não é possível dizer que certo antidepressivo seja o
melhor para todos os casos. A escolha do
medicamento
varia
conforme
cada
paciente,
considerando-se fatores como o diagnóstico do
paciente, sua idade, se ele toma outros tipos de
remédio ou se tem outros problemas de saúde, maior
ou menor tolerância a certos efeitos colaterais, e o
custo do medicamento.
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9) POSSO TRATAR DEPRESSÃO SEM
REMÉDIO?
Sim, mas depende do quadro. Episódios de depressão
leve podem ser tratados sem uso de medicamentos,
com terapia e mudanças de hábitos de vida, como
passar a praticar atividade física e implementar uma
rotina de sono adequada. Uma das modalidades de
terapia mais recomendas é a terapia cognitivocomportamental. Contudo, é importante que a decisão
de não usar medicamentos seja tomada após
avaliação adequada com o psiquiatra e o terapeuta.
Dependendo da evolução do quadro, essa decisão
pode ser revisada, e os medicamentos podem ser
necessários.

10) MEU AMIGO DISSE QUE SOFRE DE
ANSIEDADE, MAS NÃO DE DEPRESSÃO, PORÉM
TOMA ANTIDEPRESSIVO. FAZ SENTIDO ISSO?
Os mecanismos de ação dos antidepressivos, isto é, as
vias neuronais em que eles atuam e como eles
influenciam a ação de neurotransmissores, ajudam
não apenas em casos de depressão, mas também em
outros quadros. Diferentes tipos de antidepressivos são
usados no tratamento, por exemplo, de transtorno de
ansiedade
generalizada,
transtorno
de
pânico,
transtorno
obsessivo-compulsivo
(TOC),
insônia,
enxaqueca, fibromialgia e dor neuropática.
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11) ALÉM DE ANTIDEPRESSIVO, EXISTE MAIS
ALGUM TIPO DE REMÉDIO QUE AJUDA NA
DEPRESSÃO?
Sim, medicamentos de outros grupos são usados
frequentemente tanto para otimizar o tratamento da
depressão em si como para ajudar no controle de
algum
sintoma
associado.
Por
exemplo,
os
benzodiazepínicos,
popularmente
chamados
de
“calmantes”, como clonazepam e alprazolam, podem
ajudar quando o paciente tem muitos sintomas
ansiosos ou transtorno de pânico associado. Os
remédios
do
grupo
dos
antipsicóticos,
como
quetiapina
e
aripiprazol,
têm
indicação
para
potencializar
o
efeito
dos
antidepressivos,
principalmente quando o paciente não teve a melhora
desejada apenas com antidepressivos. O carbonato de
lítio, que é classificado como estabilizador do humor, é
outra opção para casos graves.

12) EXAME DE SANGUE AJUDA A
DIAGNOSTICAR DEPRESSÃO?
Não há nenhum exame de sangue ou de imagem —
como tomografia ou ressonância magnética — que
faça
o
diagnóstico
de
depressão
sozinho.
O
diagnóstico da depressão é clínico, isto é, baseado nos
dados clínicos do paciente, como a história e evolução
dos seus sintomas, seu histórico de saúde e exame
físico. Porém isso não significa que os exames não
tenham nenhuma função.
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Pedir exames de sangue, por exemplo, é importante
para afastar problemas como anemia ou doenças da
tireoide, que podem se manifestar com sintomas
semelhantes aos da depressão, como falta de energia.
O diagnóstico de uma eventual anemia também não
exclui necessariamente o da depressão, mas é
importante tratar as duas doenças do paciente.

13) ANTIDEPRESSIVO ENGORDA?
A possibilidade de ganho de peso com uso de
antidepressivo
varia
com
cada
medicamento
específico. Alguns remédios têm potencial maior de
causar esse efeito, como a mirtazapina. Já a fluoxetina,
por exemplo, tende a inibir o apetite, porém tal efeito
tende a ser transitório e diminuir após algumas
semanas. É preciso avaliar, entretanto, como estava o
apetite do paciente antes do tratamento. O que pode
ocorrer em alguns casos é que a pessoa já estava
comendo muito menos que o normal e voltou a ter
fome como antigamente, com consequente ganho de
peso. Monitorar o peso e outros parâmetros
metabólicos, como glicemia e colesterol, é importante
durante o tratamento.

14) É VERDADE QUE ANTIDEPRESSIVO
CAUSA IMPOTÊNCIA SEXUAL?
Sim, a disfunção sexual é um dos efeitos colaterais dos
antidepressivos, o que ocorre bastante no grupo dos
inibidores seletivos da recaptação da serotonina
(ISRS), como a fluoxetina.
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O antidepressivo pode causar redução da libido sexual,
dificuldade de ereção ou anorgasmia. Em certas
ocasiões,
algum
antidepressivo
é
prescrito
propositalmente a fim de melhorar casos de
ejaculação precoce.
Também devemos lembrar que a falta de desejo
sexual pode ser um sintoma da própria depressão,
portanto é importante analisar com cuidado quando a
queixa realmente começou para evitar associá-la de
forma indevida ao uso do medicamento.

15) DEPRESSÃO PÓS-PARTO É NORMAL? E NA
GESTAÇÃO? GRÁVIDA PODE TOMAR REMÉDIO?
A depressão, tanto durante a gestação quanto após o
parto, não é normal e necessita de tratamento. A
depressão durante a gestação está associada a
complicações como aumento de risco de préeclâmpsia, nascimento prematuro, baixo peso ao
nascer, e suicídio materno.
Mulheres com depressão pós-parto apresentam
sintomas como humor triste, falta de concentração,
irritabilidade, sentimentos de culpa em relação ao
bebê
e
sobrecarga.
Elas
podem
desenvolver
pensamentos de violência contra si mesmas e contra
as crianças, chegando a casos de suicídio ou de
violência contra o bebê. As mães com depressão
pósparto têm mais dificuldade de se vincularem ao
seu filho, podendo negligenciar os cuidados, e também
podem ter prejuízo na amamentação.
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A depressão durante a gestação e no pós-parto
precisa ser tratada. O uso de antidepressivos na
gravidez
precisa
ser
avaliado
individualmente,
considerando-se a gravidade do quadro depressivo e
os eventuais riscos para gestação e para o bebê.
Já o chamado baby blues ou blues puerperal é um tipo
de alteração de humor da puérpera de menor duração
e com sintomas menos intensos. Nesse quadro a mãe
fica mais sensível, com humor oscilando positiva e
negativamente, chorosa, ou com algum grau de
irritabilidade. O blues puerperal costuma passar dentro
de uma semana após o parto.

16) O QUE É DISTIMIA?
A distimia também é chamada de transtorno de humor
persistente. Esse quadro frequentemente começa na
infância ou na adolescência. As pessoas com distimia
apresentam um humor triste durante a maior parte do
tempo. Além disso, quem sofre com distimia tem maior
dificuldade
de
lidar
com
interações
sociais,
pensamentos recorrentes com viés negativo — com
uma percepção mais negativa da vida — e
preocupação
e
dificuldade
de
concentração.
Alterações de sono e de apetite também podem
ocorrer. Embora os sintomas sejam teoricamente mais
leves que em um episódio depressivo maior, a distimia
causa muitos prejuízos importantes para quem sofre
com o transtorno.
Pacientes com o transtorno depressivo persistente
podem ter um quadro mais grave quando um episódio
depressivo maior se soma à distimia — o que
tecnicamente é conhecido como depressão dupla.
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Muitos pacientes com distimia também apresentam
outros transtornos mentais, como transtorno de pânico
ou então uso abusivo de substâncias.
Logo, embora precisemos sempre considerar a
personalidade, o jeito e a história de vida de cada um
ao fazer diagnóstico em psiquiatria, o fato de um
padrão de comportamento ocorrer há muito tempo
não exclui a possibilidade de ser uma questão que
necessita de avaliação profissional.

17) SOU RELIGIOSO, MINHA DEPRESSÃO PODE
SER FALTA DE FÉ?
Discursos religiosos ou linhas de aconselhamento
bíblico que desencorajam fiéis com depressão a
procurarem ajuda psiquiátrica ou psicológica muitas
vezes têm uma compreensão equivocada dos
transtornos mentais. Nessa visão, a depressão seria
um problema completamente diferente das “doenças
físicas” e poderia ser reduzida a questões de ordem
existencial
e
espiritual,
como
um
eventual
arrefecimento da fé. Essa postura pode acabar
fazendo com que algumas pessoas tenham uma piora
de sua saúde mental por não buscarem a ajuda
necessária.
Da mesma forma, psiquiatras e terapeutas não devem
ignorar a dimensão religiosa do paciente. Entender
como a sua espiritualidade ou prática religiosa
interfere em seus hábitos de vida e comportamentos
será importante para o planejamento do tratamento.
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É necessário que o profissional identifique até que
ponto a crença do paciente promove fatores
protetores, por exemplo, diminuindo o risco de
autoagressão, ou eventualmente cria barreiras contra
propostas terapêuticas.

18) TENHO UM AMIGO QUE PARECE ESTAR
MUITO DEPRIMIDO, POSSO PERGUNTAR SE
ELE ESTÁ PENSANDO EM MORTE OU EM FAZER
ALGUMA COISA CONTRA SI MESMO?
Ao contrário do que erroneamente se supõe, perguntar
sobre suicídio não induz a pessoa a ter essa ideia de
repente. Questionar a pessoa sobre seu nível de
tristeza e desesperança muitas vezes é uma forma de
estimular que ela busque ajuda. A forma exata como
isso será feito vai depender do ambiente, se é um
profissional intervindo ou uma conversa informal com
um amigo leigo. De toda forma, identificando-se um
possível risco, é necessário garantir a segurança do
indivíduo e levá-lo para uma avaliação profissional.

19) O QUE É DEPRESSÃO PSICÓTICA? QUEM
TEM DEPRESSÃO TAMBÉM PODE OUVIR VOZES?
Pessoas com depressão também podem ter sintomas
com alucinações ou delírios, que são chamados de
sintomas psicóticos.
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As alucinações são alterações da sensopercepção, ou
seja, é um problema relacionado aos sentidos. Um
exemplo são as chamadas alucinações auditivas
verbais, em que a pessoa escuta vozes sem que haja
alguém realmente dizendo aquilo. Os delírios são
distorções relacionadas ao pensamento; podem se
manifestar, por exemplo, com ideias de perseguição.
As alucinações e delírios na depressão muitas vezes
estão de acordo com o humor do paciente, logo as
vozes vão reforçar a sensação de desesperança e de
menos-valia do paciente, dizendo que ele não vale
nada ou até sugerindo que ele cometa suicídio.

20) O QUE É DEPRESSÃO ATÍPICA?
É um subtipo de depressão com um padrão diferente
de sintomas em comparação à chamada “depressão
melancólica”. O indivíduo com depressão atípica
costuma apresentar reatividade do humor, isto é,
costuma ter uma melhora a estímulos positivos. Em
relação aos sintomas fisiológicos, costuma ocorrer
aumento de apetite e ganho de peso, bem como
sonolência excessiva. Também ocorre a sensação de
peso nos braços e pernas, conhecida como paralisia
de chumbo

21) O QUE É DEPRESSÃO BIPOLAR?
O transtorno afetivo bipolar é caracterizado por fases
de mania, ou hipomania, e de depressão.
A depressão que ocorre em pessoas com diagnóstico
de transtorno bipolar é chamada de depressão bipolar.
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Esse
tipo
de
depressão
não
tem
nenhuma
característica isolada que a diferencia da depressão
unipolar, porém há alguns elementos que nos fazem
ligar um alerta, por exemplo: depressão que começa
antes dos 25 anos, depressão pósparto, pessoas na
família com diagnóstico de transtorno bipolar.
Estar atento para esses pontos é importante para não
retardar um possível diagnóstico de transtorno bipolar.
Pelo menos metade das pessoas com transtorno
afetivo bipolar tem episódios de depressão antes de
ter fases de mania. A distinção entre depressão bipolar
e depressão unipolar tem implicações práticas para o
tratamento. Um dos pontos-chave é o uso de
antidepressivos, que devem ser prescritos com
cuidado especial ou até evitados, uma vez que em
muitos casos eles podem ser prejudiciais no
tratamento.

22) ELETROCHOQUE PODE SER USADO PARA
TRATAMENTO DA DEPRESSÃO?
A eletroconvulsoterapia, chamada popularmente de
“eletrochoque”, apesar do estigma em relação à
técnica, devido a um histórico de abusos e usos
indevidos, é um procedimento seguro, que deve ser
feito em ambiente controlado e sob anestesia. A
eletroconvulsoterapia pode ser indicada, sim, para
certos pacientes com depressão: por exemplo, nos
casos em que há melhora significativa dos sintomas
com antidepressivos, pacientes com depressão grave
e sintomas depressivos, e em alguns casos pode ser
empregada com gestantes.
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