
Em 2006 foi publicado o primeiro ensaio clínico de cetamina no tratamento de 
depressão refratária. Nos últimos 14 anos o número de estudos sobre o tema 
aumentou exponencialmente. Apesar dos achados promissores – alguns 
verdadeiramente bons demais – temos ainda alguma relutância quanto ao uso 
disseminado da cetamina e de seu derivado, a escetamina, no tratamento de 
pacientes com depressão. Os dados ainda são poucos, podem ocorrer efeitos 
dissociativos mesmo em doses baixas e o potencial para abuso e dependência não 
está claro.
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É QUESTÃO DE OPINIÃO

EPISÓDIO #105
CETAMINA NO TRATAMENTO 
DE DEPRESSÃO REFRATÁRIA

ESCOLHA SUA PLATAFORMA PREFERIDA 
E OUÇA AGORA MESMO


