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DOENÇA DE 
PARKINSON

50% dos pacientes dos pacientes com Parkinson apresentam  
episódio de depressão maior

ECT melhora os sintomas depressivos e parkinsonianos 
(tremor rigidez, sintomas on-off)

Requer tratamento de manutenção

Pacientes em uso de levodopa → sugere-se redução da dose 
(50%) → reduçao de discinesia e dellirium pós-ECT.

Apesar dos benefícios substanciais da ECT, poucos 
pacientes com D. Parkinson são referenciados para o 
tratamento

Borisovska et al. 2016
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Demência

Depressão é uma comorbidade 
comum nas demências 

ECT pode ser utilizada no 
tratamento da depressão em 
pacientes com demência, 
porém alguns cuidados devem 
ser tomados:

Diminuir a frequência (2x por semana)

Utilizar a técnica unilateral Direita (D’Elia) 

Pulso ultra-breve

Evitar anticolinérgicos

E interações medicamentosas med-ECT
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Demências

SINTOMAS 
NEUROPSIQUIÁTRICOS 

(DELÍRIOS, 
ALUCINCOES, 

AGITAÇÃO) SÃO 
COMUNS EM 

PACIENTES COM 
DEMÊNCIA ( 60 A 80%) 

ASSOCIADOS A MAIOR 
MORBIDADE 

ATP TEM EFEITO 
MODESTO ALÉM DE 
EFEITOS ADVERSOS 
POTENCIALMENTE 
FATAIS (RISCO DE 

MORTALIDADE)

A ECT TAMBÉM PODE 
SER ÚTIL NO 

TRATAMENTO DE 
QUADROS DE 
AGITAÇÃO EM 

PACIENTES COM 
DEMÊNCIA, EMBORA 

AINDA SEJA 
CONTROVERSO. 
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Tumores Cerebrais

▪ Durante a sessão de ECT há um aumento da pressão 

intracraniana relacionado ao aumento transitório do fluxo 

sanguíneo cerebral

▪ PIC depende do volume intracraniano

80% 

tecido

10% sangue

10% Liquor
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▪ Fluxo sanguíneo cerebral = 

relação com PAM, paCO2 e 

paO2 (auto regulação)

▪ Ex. queda na paO2 leva ao 

aumento de de ate 300% 

do FSC

▪ Pressão de perfusão 

cerebral 

▪ PPC = PAM

PIC
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Tumores 
Cerebrais

▪ Aumento da PIC 

correlacionou com a 

indução anestésica

▪ O aumento da PAS e 

PAD não correlacionou 

com aumento da PIC

▪DeriKx et al, 2012
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Tumores Cerebrais

▪ A ECT deve ser contra indicada 

em tumores com efeito de massa

▪ Tumores com hemangiomas, que 

não provocam efeito de massa a 

ECT parece segura. 

▪ Solicitar uma avaliação com o 

neurocirurgião



z

AVC

▪ Pacientes com AVC 

hemorrágico recente estão 

em risco de novo 

sangramento durante uma 

sessão de ECT

▪ AVC isquêmico recente deve-

se aguardar por período de 3 

meses 

▪ AVC como consequência de 

ECT é um evento 

extremamente raro



FIGURE 1

A, CT angiogram with arrow pointing to a filling defect 

in the distal right MCA stem. B, Digital subtraction 

angiography at onset of intraarterial procedure, with 

arrow demonstrating the filling defect in the artery. C, 

Angiography at completion of procedure, 

demonstrating successful recanalization of the 

occluded artery. D, Diffusion-weighted MRI 

demonstrating restricted diffusion in the right putamen 

and corona radiata, consistent with acute cerebral 

infarction.

Copyright © 2019 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.
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Ischemic Stroke After Electroconvulsive Therapy

Bruce, Beau B.; Henry, Michael E.; Greer, David M.

The Journal of ECT22(2):150-152, June 2006.

doi: 

https://journals.lww.com/ectjournal/Fulltext/2006/06000/Ischemic_Stroke_After_Electroconvulsive_Therapy.15.aspx
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Objetos intracranianos

▪ Left ultra brief unilateral eletroconvulsive therapy in patient 

with intracranial metallic foreign body and catatonia

Araujo R.F, MD*; Silva L.F., MD*; Vieira J.C.M., MD*. 

*Department of Eletroconvulsive therapy Hospital Espírita André Luiz, Belo Horizonte, Brazil.
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Epilepsia

ECT pode ser usado de forma 
segura no tratamento da 

depressão em pacientes com 
epilepsia

Manter anticonvulsivantes 
(dose) 

Situações especiais (limiar
convulsivo alto) = reduzir AC 

na noite anterior 

Status Epilepticus 

Muitas vezes é necessário 
reduzir os AC para conseguir 
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Status 

Epilepticus ▪ Relatos de casos ou séries de casos na literatura

▪ Estudo revisão Zeiler et al. 2016

▪ 19 pacientes com SE refratário a medicação

▪ Carga, frequencia, interval entre sessões → muito 

heterogenio! 

▪ Taxa de resposta = 57,9%

▪ Duração media da resposta = 2 sem a 3 mes

▪ Eventos adversos ECT → transitórios

▪ Desfeixo ruim em 10 pacientes (não relacionado ao 

ECT)
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Doenças  
Cardiovasculares
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Doenças cardiovasculares

Nuttal et al. 2004, em revisão, constatou 0,92% de complicações 
cardiovasculares em 17.934 aplicações de ECT

Apesar de raro, as complicações cardiovasculares são as causas 
mais comuns de mortalidade associada ao ECT

As alterações hemodinâmicas associadas a crise convulsiva podem 
induzir isquemia miocárdica em pacientes com doença 
cardiovascular prévia



z

Doenças cardiovasculares

▪ O tipo de anormalidade cardiovascular 

prediz o tipo de complicação durante o ECT

▪ Controle da PA e frequência cardíaca 

durante a sessão é importante para reduzir 

o risco 

CUIDADO TAMBÉM COM A  

HIPOTENSÃO
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Condições de 
risco elevado ICC descompensada

Aneurisma aórtico 
(existem relatos de 
casos indicando 
segurança)

IAM recente (existem 
2 relatos de caso em 
IAM recente sem 
complicações)

Angina instável e DCA

Hipertensão não 
controlada* 
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Freqüência Cardíaca
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Pré-ECT Estimulo 

eletrico

Início 

convulsão
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Insuficiência cardíaca congestiva (ICC)

▪ Entre as condições medicas de maior risco a ICC está entre a 

que mais aumenta a chance de complicações durante o ECT

▪ Aumento da demanda de O2 durante a fase simpática →

paciente com ICC pode não tolerar
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▪ Gerring and Shields (1982) reportara 4 pacientes 

com ICC submetidos a ECT. Somente 1 não teve 

complicações

▪ FA → descompensaçao da ICC

▪ Obtio → PCA 45min

▪ Arritmias transitórias 

▪ Zielinski (1993) – série com 12 pacientes com ICC 

▪ Maioria dos pacientes tiverem algum tipo de 

arritmia durante o procedimento.

▪ Rivera et al (2011) 35 pacientes com ICC não 

tiveram complicações maiores 
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Recomendações O paciente com ICC deve estar 
compensado para ser submetido a 
ECT. Deve ser preparado pelo médico 
de referencia antes e acompanhado 
durante todo o tratamento.  

A medicação cardiovascular deve ser 
dada na manhà da realização do 
procedimento (incluindo diuréticos)

Uso de beta-bloqueadores IV no 
momento do procedimento pode ser 
interessante (redução da frequência 
cardíaca e da pós-carga) 
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Doença 
Coronariana
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DCA

▪ IAM prévio, stent ou ponte de safena

▪ Avaliação cardiológica; Ecocardiograma 

▪ Paciente deve ser avaliado pelo cardiologista:

▪ Dispnéia

▪ Episódios de angina

▪ Baixa tolerância a atividade fisica
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Doenças cardiovasculares

▪ Recomendação para controle de FC e PA:

▪ LABETOLOL (5 – 20mg IV)

▪ ESMOLOL (5 – 60mg IV)

▪ DAC

▪ Nitroglicerina antes da sessão (sublingual) ou durante a sessão IV

▪ Dar as medicações cardiovasculares do paciente no dia da sessão 2hs antes 

(com um pouco de água)
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Arritmias Cardíacas

▪ Fibrilação Arterial (FA)
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Arritimias
Bradiarritmias:

Uso de 
atropina (0,3 –
0,5mg IV) 
antes do inicio 
da indução 
anestésica

Taquiarritmias Beta-
bloqueador IV 

Extra-sistoles ventriculares 
podem ocorrem por até alguns 
minutos após a sessão.
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Uso de marcapasso

▪ Não há contra-indicação

(sugere a presença do 

arritmolgista na primeira 

sessão)

▪ Cardioversor desfibrilador 

implantável  sob demanda →

devem ser desligados durante a 

sessão e depois, religados.
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Doenças 
Pulmonares

Paciente com ASMA e DPOC 
podem realizar o tratamento com 
segurança.

Usar  broncodilatador inalatório 
antes da sessão

Evitar hiperventilação (DPOC)

Evitar uso de teofilina → prevenir 
status epilepticus
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ECT na 
Gestação
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Segurança 
da ECT na 
Gestação

A gravidez não confere 
segurança contra o surgimento 
de doenças psiquiátricas

Muitos medicamentos são 
contra-indicados na gestação

Anticonvulsivantes (acido valpróico, 
carbamazepina) → defeitos de tudo neural

Benzodiazepinicos → fenda palatina

IRS → SARR (3 trimestre)
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Segurança ECT 
na Gestacao

▪ ECT e relativamente 

seguro nos 3 trimestres 

durante a gravidez (APA 

2001)
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conclusoes Houveram grandes diferenças nos 
critérios de inclusão e exclusão de 
artigos

Na revisão de Leiknes et. al. (2015) 
houve uma melhor metodologia 
para busca de Eventos adversos 

Na revisão de Anderson and Retti 
(2009) um melhor interpretação 
dos dados coletados ( causas dos 
eventos adversos) 
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zConsiderações 
anestesia
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Recomendações 

Recomenda-se a consulta 
pre-anestésica antes da 
realização da ECT e a 
discussão apropriada com o 
obstetra

Uso de antiácidos (ex. 
ranitidina, bloqueadores de 
H2 (exceto omeprazol) é 
recomendado → refluxo 
gastro-esofágico é comum 
na gestante 

Evitar uso de medicamentos 
anticolinérgicos 
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Intubar...

▪ Após 24 semanas, o risco de 

aspiração aumenta 

▪ A ECT é um procedimento rápido

(risco x beneficio da intubaçao)

▪ Alternativa → mascara laringea

após 24 semanas
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▪ Oxigenar porem NÃO 

hiperventilar (alcalose respiratória 

diminui a troca de oxigênio entre 

a mãe e o feto)

▪ Hidratação endovenosa é 

recomendado sem solução de 

glicose

▪ Após 20 semanas deve-se 

colocar um travesseiro sob o lado 

direito do quadril (melhorar o 

retorno venoso e a perfusão fetal)
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Monitorizaçao fetal

▪ Frequência cardíaca fetal deveria ser medida 

antes e depois de cada tratamento após 14-

16 semanas de gestação 

▪ Após 24 semanas alguns autores 

recomendam teste tocométrico (30-60 

minutos de monitorização) antes e depois de 

cada sessão 

▪ Local e pessoal de emergência preparados 
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Gravidez Doppler, tocodinamometria, USG e 
monitoramento cardíaco fetal:

Sem efeitos na frequência ou 
movimentos

Sem alteração do tônus uterino (apesar 
de um aumento na oxitocina)

—Anestésicos não parecem associados a 
risco (teratogenicidade ou toxicidade) 
para o feto (Alker and Swartz, 1994)
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Puerpério Virtualmente todos os psicotrópicos saem no 
leite materno

Amamentação pode ser continuada durante 
ECT (tratamento agudo e manutenção)

Anestésicos: pouco risco para o bebê

Exposição imediata à medicação anestésica 
pode ser diminuída retardando algumas horas a 
amamentação ou guardando leite em 
mamadeiras
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Infância e adolescência

USO COMO 
PRIMEIRA LINHA É 

PARTICULARMENTE 
RARO:

TDM 
FREQUENTEMENTE 

SUB 
DIAGNOSTICADO

POUCO 
CONHECIMENTO 
SOBRE ECT POR 
ESPECIALISTAS

PREOCUPAÇÕES 
COM MAIORES 

RISCOS DE 
SEQUELAS

INDICAÇÕES: TDM, 
MANIA, PSICOSE, 

CATATONIA, 
IDEAÇÃO E 

COMPORTAMENTO 
SUICIDA
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Consentimento 
informado

Pais/responsável Um psiquiatra 
independente
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Dosagem do 
estímulo

Limiar convulsígeno bastante menor do 
que em adultos

Uso de titulação da carga é particularmente 
encorajado

Tamanho dos eletrodos deve ser levado 
em conta

Maior risco de crises prolongadas (>180 
segundos)

Medicações para terminar crise à mão 
(valium, lorazepam, midazolam, propofol)
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ECT no 
idoso
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Questões 
principais

Como a eficácia se compara 
com a de mais jovens?

Os riscos são diferentes?

Como maximizar eficácia e 
reduzir efeitos colaterais de 
forma específica para os 
idosos?
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ECT no idoso

INTOLERÂNCIA A 
EFEITOS COLATERAIS

MAIOR CHANCE DE 
SER RESISTENTE ÀS 

MEDICAÇÕES

MAIS COMUM: 
INANIÇÃO GRAVE, 

PSICOSE, SUICÍDIO
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Eficácia e 
idade

Parece haver uma relação positiva 
entre idade e grau de resposta, 
mas há relatos inconsistentes

Depressão psicótica: com menor 
frequência recebe um ensaio 
farmacológico adequado

Menor comorbidade com eixo II?

a duração mais curta do episódio 
atual
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Rapidez de ação da ECT 

▪ ECT VS FARMACOTERAPIA

▪ ECT: 63,8% remissão em 5 

semanas

▪ Farm: 23,5% remissão em 5 

sem; 33,3% em 12 semanas
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Administração 
da ECT em 
idoso

Limiar convulsígeno 
pode aumentar coma 
idade

Suspensão de 
sedativos/hipnóticos 
e benzos

Redução da dose 
anestésica 
(barbitúricos)

Prover ventilação 
adequada

Troca de 
antiarrítimicos (p.ex., 
lidocaína)

Mudança de 
anestésico (p.ex., 
etomidate)
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Complicações 
médicas

ECT é mais seguro do que 
medicações, especialmente em 
idosos com saúde frágil

2 a 4 mortes/100.000 tratamentos 
(geral)

Complicações cardiovasculares são 
a principal causa de morbidade e 
mortalidade

Risco elevado: lesões que ocupam 
espaço; IAM recente; AVC recente; 
aneurisma instável; feocromocitoma
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Estado 
cognitivo no 
idoso Pode ter risco maior de estado 

confusional mais longo e maiores 
déficits de memória durante e 
depois dos tratamentos

Minimental já se mostrou preditor 
da magnitude da amnésia 
retrógrada imediatamente e 2 
meses depois da ECT
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Catatonia

Catatonia deve ser visto como 
uma síndrome com diversas 

etiologias

Infecciosas

Endocrinometabólicas

Neurológicas

Transtornos Psiquiátricos 

•T. Humor 

•Esquizofrenia

•Autismo

•Retardo mental

Risco elevado de vida porém, 
com tratamento efetivo
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Catatonia

▪ Sintomas: 

▪ imobilidade ou agitação psicomotora; 

▪ Negativismo/ mutismo

▪ Comportamento estereotipado

▪ Flexicibilidade cereácea

▪ Ecopraxia/ ecolalia

▪ alterações autonômicas (febre, hipertensão arterial, taquicardia)
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Catatonia : 
História

Descrita em 1874: Karl Kahlbaum 
(alemanha)

Identificou uma síndrome motora peculiar

Publicou livro com 26 casos de catatonia

Causas:

12 depressão

9 epilepsia

3 neurossífilis

2 tuberculose

Krapelin e, posteriormente, Bleuler, 
associam a catatonia com a esquizofrenia 
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Catatonia  
tratamento

Indicação ˜clássica˜

Alta taxa de remissão 
(podendo chegar a 100% 
dos casos) quando de 
etiologia de transtorno de 
humor

ECT deve ser considerado a 
primeira escolha de 
tratamento →
benzodiazepínico não tem a 
mesma eficácia (Prova 
terapêutica)

ECT pode ser realizado 
mesmo em quadros de 
origem ”organica” porém a 
eficácia parece ser menor
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Interação ECT e medicamentos

▪ Avaliaçao pré-ECT

▪ Avaliaçao cuidadosa das medicações que o paciente esta em 

uso e suas potencias interações com o ECT

▪ IMPORTANTE: discutir com o anestesista qualquer dúvida que 

concerne sobre interação medicação e anestésicos 
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Tipo de interações 
ECT x medicamentos

▪ Interação medicações com anestésicos utilizados

▪ Interações medicações com a convulsão

▪ Efeitos potencializador do suo de medicação durante ECT

▪ risco de efeitos adversos (neurológicos, cardiovasculares, etc)
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▪ Agentes anestésicos mais utilizados

▪ Indutores: propofol, tiopental, etomidato, cetamina

▪ Agente despolarizante

▪ Suzametonio (sucicinil colina)

▪ Agentes anticolinérgicos 

▪ Atropina

▪ Outros: beta-bloqueadores (metoprolol)
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▪ Interações medicamentosas são raras

▪ Drogas sedativas podem potencializar a ação dos indutores

▪ Succinil colina: magnésio, antimicrobianos, bloqueadores de 

canal de cálcio aumentam o tempo de ação/ carbamazepina, 

fenitoína aumenta a resistência a succinil. 
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Medicações e ECT

▪ Antidepressivos:

▪ 1) Tricíclicos:

▪ 1 ERC Nortriptilina: aumentou a eficácia e menos alteração cognitiva 

no grupo NOR

▪ Riscos potenciais: cardiovasculares 

▪ 2) ISRS parecem seguros, não alteram tempo convulsão

▪ 3) DUAL (venlafaxina) potencial risco cardiovascular (casos de 

assistolia, bradicardia, hipertensão arterial, taquicardia) doses 

acima de 300mg

▪ Doses médias de 180 a 250mg, possível  melhora resposta 

antidepressiva (efeito aditivo)
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▪ IMAO (Tranicilpramina) = combinação parece segura, desde 

que evite-se interações med. Sabidas com IMAO (incluindo 

opioides)

▪ Bupropiona: risco convulsão prolongada ou status epilepticus

focal

▪ Mirtazapina: parece ser segura, pode ajudar na cefaleia pós-

ECT
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Antipsicóticos

▪ Diminui o limiar convulsigeno e aumenta o tempo da convulsão 

(principalmente clozapina)

▪ Aumento Intervalo QT
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Efeitos 
adversos
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Efeitos 
adversos 
podem ser 
divididos DURANTE O 

TRATAMENTO
IMEDIATAMENTE 

APÓS O 
TRATAMENTO

APÓS O TERMINO 
DO TRATAMENTO
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Efeitos 
adversos 
durante o 

tratamento

▪ Compreende o período desde o inicio da anestesia 

ate o final da convulsão 
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Eventos cardiovasculares

BRADICARDIA E 
ASSISTOLIA PODEM 

OCORRER DURANTE O 
ESTIMULO ELÉTRICO 

(EFEITO 
PARASSIMPÁTICO) 

SÃO MAIS 
PRONUNCIANDO EM 

ESTÍMULOS 
SUBCONVULSIVANTES 
(TITULAÇÃO DE DOSE)

ECT BIFRONTAL ESTA 
ASSOCIADA A MENOS 

ASSISTOLIA E 
BRADICARDIA 

COMPARADA COM ECT 
BT E ECL UL

(COLLEN LOO, ET AL 
2011)

ASSISTOLIA ACIMA DE 10 
SEG. É CONSIDERADO O 
PONTO DE CORTE PARA 

UMA PAUSA COM 
CONSEQUÊNCIAS 

CLINICAS
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Recomendaçoes

Evitar múltiplos estímulos durante a titulação 

Usar atropina pré indução anestésica (dose 
=0,3 a 0,5mg)



z

Trauma dental e oral

Trauma da língua e cavidade oral são comuns 
durante o ECT 

Paciente s psiquiátricos podem ter pior higiene oral 
com maior risco de sangramento e fratura dentaria
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zRecomendações

AVALIAR 
SISTEMATICAMENTE A 

CAVIDADE ORAL 
(GENGIVA, DENTES 

SOLTOS, DENTADURAS) 
ANTES DE INICIAR A 

SESSÃO DE ECT

USAR GAZE OU 
PROTETORES BUCAIS 

ESPECÍFICOS DO 
FABRICANTE 

NO CASO DE GAZE, 
INSERIR EM CADA LADO 
DA BOCA, NOS DENTES 

MOLARES 
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Convulsões prolongadas

▪ Convulsoes acima de 120 segundos devem ser consideradas como prolongadas

▪ Aumentam o risco confusão pos-ictal e amnesia 

▪ Mais comuns em: 

▪ Jovens

▪ Mulheres

▪ Primeira sessão de ECT

▪ Pacientes com doenças neurológicas e em uso de medicações que reduzem 

o limiar convulsivo
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Recomendações 

Monitorização com EEG 
(relatos de caso de status não-
convulsivo no pós-ECT) 

Abortar a crise convulsiva 
(acima de 120seg) 

Propofol 

Midazolam

diazepam
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z

Efeitos adversos 
imediatamente 
após ECT
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Dellirium 
(estado 
confusional 
pós-ictal)

Caracterizado por agitação 
motora, desorientação e pobre 
resposta ao comando verbal

Paciente pode cair da maca 
com risco de fratura

Pode variar de poucos 
minutos e horas, ou ate 
mesmo dias. 
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Recomendaçoes 

▪ Contenção física se agitação moderada a grave. Muitas vezes o 

paciente so precisa ser reposicionado 

▪ Monitorar dados vitais (avaliar possibilidade de status nao epileptico)

▪ Medicacao endovenosa: antipsicóticos (haloperidol), propofol, 

thiopental, benzodiazepinicos (midazolam, diazepam)

▪ Manter oxigenação e monitorização durante todo o período

▪ Prevencao de novo episodio → Antipsicotico pre-ECT 
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Outros 
efeitos 
adversos 
comuns DOR DE CABEÇA 

(20 A 30%)
MIALGIA (9%) 

NAUSEA E 
VOMITO (6%)
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Efeitos cognitivos

Pós-ictal imediato: Confusão e desorientação

Pós-ictal tardio (dias, 
semanas, meses):

Amnésia retrógrada

Amnésia anterógrada
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Confusão e 
desorientação

Tempo variável para 
recuperação (onde está, 
porque está lá)

Sequencia da recuperação: 
pessoa – lugar – tempo 
(Calev et al, Convulsive 
Ther. 1991;7(2):99-110)
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Confusão e 
desorientação

Movimentos automáticos e 
inquietação

Agitação

Grau de desorientação é 
preditor de amnésia 
retrógrada
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Confusão e desorientação

▪ Efeito claro da localização dos eletrodos (bilateral), do tipo de onda (senoidal), 

da idade (mais velhos) e de doença de base.

▪ (Ingram et al, J ECT 24(1): 3-9, 2008)

▪ Provável efeito da duração do pulso

▪ Provável efeito da duração da crise
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Efeitos sobre 
a memória

▪ Três eras de pesquisa:

▪ ECT bilateral senoidal (1938-1958)

▪ Introdução da ECT Unilateral senoidal (1960-1980)

▪ Introdução do pulso-breve (1980-até o presente)
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Memória

DIFERENCIAR APRENDIZADO E 
MEMÓRIA

DEPRESSÃO CAUSA PREJUÍZO 
COGNITIVO (ATENÇÃO, 

MOTIVAÇÃO) QUE MELHORA 
COM ECT

CAPACIDADE DE RETENÇÃO É 
O QUE A ECT AFETA
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Efeitos na 
memória Lei de Ribot

Anterógrada e Retrógrada

Não ha evidência de 
prejuízo permanente 
(máximo em 6 meses)
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▪ 7 hospitais de N.Y.

▪ 2 privados

▪ 3 comunitários

▪ 2 universitários
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