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As primeiras décadas do século XX testemunharam uma grande evolução na forma de compreender 

e tratar as doenças mentais. Até essa altura, os doentes mentais eram mantidos em asilos onde recebiam 

apenas cuidados simples e às vezes apoio social, uma vez que não existia tratamento eficaz. Apesar de haver 

descrições de que a epilepsia e a febre alta podiam ser usadas para aliviar perturbações mentais - Hipócrates 

foi o primeiro a descrever que os ataques epiléticos causados pela malária podiam curar “insanos”; só no 

início dos anos 1920 é que os métodos físicos começaram efetivamente a ser usados para o tratamento da 

patologia psiquiátrica.  

Entre 1917 e 1937, quatro métodos para produzir choque fisiológico foram desenvolvidos para 

utilização na prática psiquiátrica: 

1. Malarioterapia (febre induzida por malária) descoberta por Julius Jauregg, em 1917: utilizada para 

tratamento da paralisia provocada pela sífilis; 

2. Choques insulínicos, desenvolvidos por Manfred J. Sakel, em 1927: para tratamento de quadros 

psicóticos; 

3. Convulsões induzidas por cardiazol. Técnica desenvolvida por Ladislaus von Meduna em 1934, para 

tratamento da esquizofrenia e psicoses afetivas; 

4. Electroconvulsivoterapia, descoberta por Ugo Cerletti e Lucio Bini em 1937. 

 

Na década de 1920, o uso do choque insulínico foi um grande avanço no tratamento da esquizofrenia 

e de outras psicoses. A insulina tinha sido descoberta em 1921 por dois médicos canadienses, Frederick 

Banting e Charles Best, mas foi somente em 1927 que Manfred Sakel, na altura interno do Hospital 

Psiquiátrico Lichterfelde em Berlim, a usou pela primeira vez em Psiquiatria. Ele utilizou injeções de insulina 

para causar um coma superficial numa mulher dependente de morfina, com obtenção de uma recuperação 

significativa. Ele explicou o racional da sua utilização da seguinte forma (2): 

 

“O ataque epilético é a artilharia e a hipoglicemia é a infantaria na batalha contra a doença. 

De acordo com a teoria militar, a artilharia nunca conquista e ocupa território hostil. Só pode 

abra o caminho para a infantaria (…) a artilharia pode ser capaz de criar uma brecha nas 

paredes da cidade. No entanto, nesta fase, a batalha não acabou. A cidade ainda deve ser 

ocupada e pacificada.  A restauração da normalidade precisa de meios muito sutis capazes 

de alcançar as partes danificadas e os melhores processos mentais a fim de restaurar uma 

maior clareza nas esferas mental e emocional.” 

Sakel (1938) (6) 

 

Em 1930, começou a aperfeiçoar o que ficou conhecido como "técnica de Sakel", primeiro na Clínica 

Neuropsiquiátrica da Universidade de Viena, e depois em 1934 nos Estados Unidos, para escapar ao regime 

nazi. Em setembro de 1933, essa técnica foi oficialmente divulgada e aclamada. O tratamento em si durava 

várias semanas ou meses, com os doentes a receber injeções diárias de insulina. Normalmente, procurava-

se obter um coma com duração de 30 a 60 minutos, mas se o doente desenvolvesse instabilidade 

hemodinâmica, a sessão era suspensa imediatamente.  



A interrupção era efetuada com administração de uma solução morna de glicose através de sonda 

nasogástrica ou por administração endovenosa de glicose. A dose de insulina era aumentada diariamente, 

induzindo estados cada vez mais profundos de inconsciência, até se considerar que o doente alcançava o 

“benefício máximo”, momento em que a insulina seria reduzida gradualmente. Em média procurava-se obter 

entre 30 a 50 episódios de coma (3).  

O choque insulínico era mais eficaz em casos de esquizofrenia, sobretudo aqueles com o subtipo 

catatónico e nos primeiros dois anos de doença. Foi igualmente utilizado com sucesso em doentes com 

perturbações delirantes (situação anteriormente designada por paranoia). 

Na década de 1930, médicos do New York Veterans Administration Hospital, relataram que os 

doentes que acordavam de um coma induzido por insulina “frequentemente expressam uma sensação de 

renascer”.  

Diversos trabalhos realizados nos Estados Unidos da América, entre 1939 e 1942, ajudaram na 

expansão mundial desta técnica. De acordo com um estudo de 1939, publicado por Ross e Malzberg na 

American Psychiatric Association, de uma amostra de 1039 doentes tratados com choques insulínicos, 12,9% 

foram considerados recuperados após a conclusão do tratamento; 27,1% melhoraram significativamente; e 

25,3% apresentaram ligeiras melhorias. Ou seja, 65,4% mostraram algum grau de melhoria, resultados 

superiores aos obtidos com choques com Cardiazol, uma técnica utilizada na época (5).  Outro trabalho 

publicado nesse ano incluiu 82 casos de esquizofrenia tratados com choque insulínico. O tratamento tinha 

em média uma duração de 44,3 dias, 106 horas de estupor e 2 horas de coma por cada doente. Nesse 

trabalho, 31 a 38% dos doentes foram considerados recuperados, 4 a 5% apresentaram uma grande 

melhoria, 15 a 18% melhoraram, mas recaíram antes de 8 meses e 32 a 39% não mostraram resposta (1). 

O entusiamo inicial por esta técnica foi seguido pela diminuição gradual da sua utilização, sobretudo 

depois de vários estudos na década de 1960 e 1970 demonstrarem que as melhorias obtidas eram na maioria 

das vezes, temporárias. O risco benefício foi sendo colocado em causa, existindo evidência de que alguns dos 

efeitos colaterais desta técnica eram bastante graves, incluindo obesidade, lesões cerebrais com disartria, 

afasias motoras e sensoriais, monoplegias, paralisias faciais e hemiplegias. A taxa de mortalidade estimada 

era de 0,5 a 1%, sendo a encefalopatia hipoglicémica a principal causa de morte (4). 
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