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 EFEITOS PSICOLÓGICOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

 
Braga, Jeani de Araújo 1 

Pires Júnior, Roberto Carlos 2 
 

RESUMO 

 

A pandemia de Covid-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus que foi inicialmente 

identificado no ano de 2019 na cidade de Wuhan, capital da província da China. Diante disso, 

considerando a situação vivenciada pela população com as repercussões da pandemia na saúde 

mental, o presente estudo é uma revisão integrativa que buscou analisar os efeitos psicológicos 

da pandemia de Covid-19 na população brasileira. O levantamento bibliográfico foi realizado 

nas bases de dados Lilacs, BVS Psi (Scielo e IndexPsi), PePSIC, Mendeley e Google Scholar. 

Foram selecionados dezenove artigos que constituíram o corpus do estudo. A partir da análise 

de conteúdo, foi adotado o procedimento da análise temática. Dessa forma, observou-se os 

efeitos psicológicos negativos na população, com altos índices de ansiedade, depressão, 

estresse, medo, irritabilidade e insônia. Apresenta-se, ainda, algumas orientações para o 

enfrentamento: intervenções terapêuticas, apoio psicológico online, recomendações e cartilhas, 

para reduzir e superar o adoecimento psíquico. Portanto, espera-se que esta revisão possa 

contribuir no sentido de reforçar e promover ações preventivas nas questões relacionadas à 

saúde mental. 

 

Palavras-chave: Efeitos psicológicos; Pandemia; Covid-19; Saúde mental. 

 

ABSTRACT 

 

The Covid-19 pandemic is a disease caused by the new coronavirus that was first identified in 

the year 2019 in the city of Wuhan, provincial capital of China. Therefore, considering the 

situation experienced by the population with the repercussions of the pandemic on mental 

health, the present study is an integrative review that sought to analyze the psychological effects 

of the Covid-19 pandemic on the Brazilian population. The bibliographic survey was carried 

out in the Lilacs, BVS Psi (Scielo and IndexPsi), PePSIC, Mendeley and Google Scholar 

databases. Nineteen articles were selected that constituted the corpus of the study. From the 

content analysis, the thematic analysis procedure was adopted. Thus, negative psychological 

effects were observed in the population, with high levels of anxiety, depression, stress, fear, 

irritability and insomnia. It also presents some guidelines for coping: therapeutic interventions, 

online psychological support, recommendations and booklets to reduce and overcome mental 

illness. Therefore, it is expected that this review can contribute towards strengthening and 

promoting preventive actions on issues related to mental health. 

 

Keywords: Psychological effects; Pandemic; Covid-19; Mental health. 
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INTRODUÇÃO 

A concepção sobre saúde e suas práticas foram questionadas e sofreram mudanças ao 

longo do tempo. Após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), em 1948, foi criado um novo conceito sobre saúde, que vai muito além de 

uma abordagem exclusivamente biomédica, onde o sujeito era visto e cuidado somente no 

aspecto fisíco. Tal conceito foi, então, retomado com um novo discurso, um modelo mais 

amplo, que está relacionado com às condições de vida do sujeito como um todo, em seu aspecto 

físico, psíquico, social e econômico (OMS, 2001).  

Com efeito, a própria OMS (2018) conceitua a saúde como o bem-estar integral de toda 

a dimensão biopsicossocial do indivíduo e não somente a inexistência de adoecimento. 

Entretanto, levando em consideração as dificuldades de acesso a serviços essenciais de saúde 

pública, como o saneamento básico, alimentação balanceada, moradia, fatores sociais e outros, 

pode-se dizer que, ao contrário do bem-estar físico, os assuntos relacionados aos aspectos 

mentais, muitas vezes são negligenciados (OMS, 2001). 

Segundo Ribeiro e outros (2020) a saúde mental está relacionada com a forma como os 

seres humanos lidam consigo mesmos e com as suas relações sociais, visto que são dotados de 

emoções, sentimentos, sensações, alegrias e tristezas. Nas palavras de Neto e colaboradores 

(2020), é preciso atentar-se para a forma como estes elementos são experienciados no cotidiano, 

pois isto irá apontar para a qualidade da saúde mental. Se existe, por um lado, a possibilidade 

de que, frente a uma mudança social, o sujeito venha a se adaptar às novas exigências e 

dinâmicas de vida, por outro lado, existe a possibilidade de sofrimento diante das dificuldades 

de adaptação, as quais, dependendo de sua urgência, intensidade e durabilidade, podem 

desencadear transtornos mentais e outros problemas de saúde (OMS, 2018).  

Como exemplo, uma recente mudança social que vem afetando a vida e a saúde mental 

de pessoas no mundo inteiro, pode-se citar a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo 

coronavírus, identificado na cidade de Wuhan, capital da província da China, ao final do ano 

de 2019 (LIMA, 2020). Com a velocidade da propagação da doença e o alto índice de contágio 

do vírus, foi necessário que, em março a OMS (2020) declarasse emergência mundial e alertasse 

os governantes de cada país a se mobilizarem, sendo que a quarentena e o isolamento social 

foram as principais recomendações para a diminuição da velocidade da contaminação 

(ZWIELEWSKI et al., 2020).  

Com grande variação em seus aspectos clínicos, que vão desde quadros assintomáticos 

aos mais severos casos, a Covid-19 é caracterizada por uma infecção respiratória aguda grave 

que possui alto índice de infecção e transmissão, tendo como principais sintomas: tosse seca, 
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febre, cansaço, dores de garganta, dores de cabeça, perda do olfato e paladar, dificuldade em 

respirar, dor ou pressão no peito (BRASIL, 2020). O vírus é transmitido por meio de gotículas 

de saliva ou secreção nasal, quando uma pessoa infectada tosse ou espirra (OMS, 2020).  

Diante deste cenário, no Brasil, a emergência de saúde pública foi decretada pela 

Portaria nº 454, expedida em 20 de março de 2020, a partir daí, foram adotadas medidas 

sanitárias individuais e coletivas, com o objetivo de tentar controlar a disseminação do vírus. 

Em caráter individual, destacam-se o uso de máscaras faciais, a lavagem constante das mãos, 

uso de álcool em gel e principalmente o distanciamento social. No âmbito coletivo, diversas 

atividades que implicam em aglomerações de pessoas, sofreram restrições e/ou interrupções, 

como aulas presenciais, cultos religiosos, práticas esportivas, eventos culturais e também o 

funcionamento de bares e restaurantes (BRASIL, 2020).  

De todas as medidas de saúde pública colocadas em prática, o isolamento social tem se 

apresentado como a melhor solução para o vírus não circular. No entanto, em que pese os 

benefícios que possa trazer à população, é possível perceber que, em situações de 

distanciamento social, o adoecimento psíquico pode aparecer, materializado em sintomas como 

sensação de impotência, tristeza profunda, irritabilidade, insônia e medos diversos (de adoecer, 

morrer, perder os meios de subsistência e transmitir o vírus) (FIOCRUZ, 2020).  

De acordo com a OMS (2021) até o mês de março de 2021, o Brasil era um dos países 

mais afetados, sendo: 15.970.949 casos confirmados e 446.309 mortes. Com isso, considerando 

a grande repercussão da pandemia de Covid-19, em nota, a OMS (2021) destaca que este 

cenário pode afetar a saúde mental e ultrapassar a capacidade de enfrentamento da população, 

trazendo tensões e angústias, em maior ou menor grau, aumento da incidência de sofrimento 

psicológico e manifestações de transtornos psicopatológicos, exigindo a integração da saúde 

mental aos planos de preparação e resposta para emergências de saúde pública (OMS, 2021). 

Diante disso, a Fiocruz (2020) lançou cartilhas de recomendações gerais sobre saúde mental e 

atenção psicossocial na pandemia da covid-19, alertando sobre a gravidade do problema e 

informando sobre os cuidados necessários e como as pessoas podem buscar auxílio nesses 

casos. 

Não sem razão, os sintomas e algumas emoções vivenciadas decorrentes da pandemia 

de Covid-19 pode impactar negativamente na saúde mental das pessoas e podem até mesmo 

desencadear ou intensificar transtornos mentais, como ansiedade, o estresse e a depressão 

(FIOCRUZ, 2020). Portanto, justifica-se o objeto do presente trabalho, e poder-se-á 

compreender melhor os impactos psicológicos neste período. Neste sentido, a presente pesquisa 
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tem como objetivo analisar os efeitos psicológicos da pandemia de Covid-19 na população 

brasileira. 

 

MÉTODO 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que consiste na coleta de dados a partir 

de fontes secundárias, sendo de ampla abordagem metodológica referente às revisões, 

permitindo a inclusão de estudos experimentais e não experimentais para uma compreensão 

completa do fenômeno analisado (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Na execução desta investigação, foram seguidas as seis fases da revisão integrativa, 

percorrendo as seguintes etapas: (1) identificação do tema, questão norteadora e bases de dados; 

(2) estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; (3) identificação dos estudos pré-

selecionados e selecionados; (4) temas dos resultados selecionados; (5) análise e interpretação 

dos resultados; e (6) preparação e apresentação dos resultados (BOTELHO; CUNHA; 

MACEDO, 2011). 

Estabeleceu-se para este estudo a seguinte questão norteadora: quais são os principais 

efeitos psicológicos da pandemia de Covid-19 para a população brasileira? Neste processo, foi 

utilizado o mnemônico PICo (P: População; I: Fenômeno de Interesse; Co: Contexto). 

Utilizando-se dessa estratégia, Lockwood e outros (2015), ressaltam que essa técnica traz 

consigo uma forma de analisar e auxiliar na busca de evidências, envolve extrema 

especificidade e precisão, apresentando a identificação das variáveis e da população de 

interesse, a fim de orientar o desenvolvimento de uma pergunta clara e significativa, que 

forneça uma elucidação das informações da revisão por completo. A partir dos critérios de 

inclusão desse estudo, foi possível estabelecer os seguintes descritores: P: população brasileira; 

I: efeitos psicológicos; e Co: pandemia de Covid-19 no Brasil.  

Os descritores para a busca foram definidos a partir da base Descritores de Ciências da 

Saúde (DeCS). Adotou-se a combinação dos termos com os operadores booleanos: (1) “efeitos 

psicológicos” AND “pandemia”, (2) “impactos psicológicos” AND “Covid-19”, (3) “saúde 

mental” AND “pandemia”, (4) “Covid-19” AND “saúde mental”. As buscas e os estudos foram 

realizados em março de 2021, mediante consulta nas bases indexadoras: Biblioteca Virtual da 

Saúde - BVS-Psi (Index Psi) Scientific Eletronic Library Online - Scielo; Portal de Periódicos 

Eletrônicos em Psicologia - Pepsic; Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde - Lilacs; Mendeley; e Google Scholar. 

Os artigos foram avaliados seguindo o Protocolo de Revisão Integrativa e selecionados 

a partir dos seguintes critérios de inclusão: (1) efeitos psicológicos no contexto de pandemia de 
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Covid-19; (2) pesquisas realizadas no Brasil; (3) trabalhos na área de Psicologia. Além dos 

critérios de inclusão, utilizou-se materiais publicados no último ano (período de 2020 a 2021), 

e publicações em português. Foram excluídos os que não tinham temática diretamente 

relacionada com o objetivo da pesquisa e não se encaixavam nos critérios de inclusão.  

Dos artigos incluídos para este estudo, foi realizada a extração dos resultados em 

fichamento e seguiu-se o tratamento dos dados a partir da tabulação dos temas dos resultados. 

Os dados foram apresentados em formato de frequências simples considerando a quantidade de 

artigos encontrados por bases de dados, autores, ano, título e tema dos resultados. 

Para a análise de dados, foi adotada a análise de conteúdo na qual se examina a descrição 

do conteúdo de comunicação de maneira objetiva, sistemática e qualitativa, sem deixar de lado 

a interpretação das informações dos instrumentos de coleta de dados (BARDIN, 1997). Para 

isso, obedeceu-se as seguintes etapas: (1) pré-análise: escolha dos documentos/definição do 

corpus de análise, formulação das hipóteses e dos objetivos da análise; (2) exploração do 

material: dados brutos transformados sistematicamente, permitindo a descrição exata das 

características do conteúdo expresso no texto; (3) tratamento dos resultados: informações 

fornecidas pela análise permitindo a apresentação dos dados (BARDIN, 1997). 

Nessa perspectiva, foi adotado o procedimento da análise temática, onde as etapas e os 

instrumentos se apoiaram em: leitura exaustiva dos textos, definição de hipóteses provisórias 

sobre o objeto estudado e o texto analisado, análise a partir dos temas determinados e da sua 

quantificação, tratamento e apresentação dos resultados (BARDIN, 1997). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, foram identificados 98 artigos, com diferentes bases de dados, sendo que 

02 foram excluídos por serem duplicados e 30 excluídos por não atenderem ao interesse desta 

pesquisa. Para a leitura em texto completo, foram selecionados 66, dos quais 47 foram excluídos 

por não atenderem os critérios de elegibilidade, restando, pois, 19, os quais foram incluídos 

nesta revisão. O processo de busca e seleção dos estudos foi simplificado por meio de 

fluxograma (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros identificados mediante a 

pesquisa nas bases de dados:  

Mendeley (n=32) 

Bvs Psi (Scielo) (n=32) 

Pepsic (n=0) 

Lilacs (n=11) 

Google Scholar (n=23) 

 
Estudos duplicados removidos (n=2) 

Figura (1) - Fluxograma de seleção dos artigos. Janaúba/MG, Brasil. 2021 
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Com base no processo de seleção de dados, nesta revisão foram selecionados 19 artigos 

publicados entre os anos de 2020 e 2021. Quanto à distribuição geográfica das produções 

selecionadas, todos foram conduzidos no Brasil, sendo: 07 no estado de São Paulo; 03 no Rio 

de Janeiro; 03 no Piauí; 01 no Paraná; 01 no Rio Grande do Sul; 01 no Amazonas; 01 no Rio 

Grande do Norte; 01 na Bahia; e 01 em Tocantins.  

Em relação à metodologia adotada nos estudos, 27% eram pesquisas com abordagens 

transversais e 73% eram pesquisas qualitativas. A distribuição das produções incluídas está 

apresentada na tabela 1: Identificação (ID), base de dados, autores, mês, ano, título e os 

resultados/temas encontrados em cada artigo. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos artigos incluídos na revisão integrativa  

 

ID Base de dados Autor (es) Mês Ano Título Temas dos 

Resultados 

 

1 

 

Lilacs 

 

Lima, C. 

 

Abril 

 

2020 

 

Distanciamento e 

isolamento sociais pela 

Covid-19 no Brasil: 

impactos na saúde mental. 

 

“Raiva”; “Medo da 

contaminação”; 

“Insônia”; “Estresse”.  

 

2 

 

Google Scholar 

 

Silva, H.G.N.; 

Santos, L.E.S.; 

Oliveira, AK.S. 

 

Abril 

 

2020 

 

Efeitos da pandemia do 

novo Coronavírus na 

saúde mental de 

indivíduos e coletividades 

 

“Ansiedade”; 

“Depressão”; 

“Estresse”; “Medo da 

contaminação”. 

Estudos rastreados incluídos (n=96) Estudos rastreados excluídos (n=30) 

Estudos em texto completo avaliados 

para elegibilidade (n=66) 

Estudos em texto completo excluídos 

(n=47): 

Razão 1: não corresponde ao problema 

(n=15) 

Razão 2: não corresponde a população 

(n=17) 

Razão 3: não corresponde aos 

fenômenos de interesse (n=15). 
Estudos incluídos em Revisão 

Integrativa (n=19) 

T
ri

a
g

e
m

 
In
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u

íd
o
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3 

  

Mendeley 

 

Vasconcelos, C.S.S.; 

Feitosa, I.O.; 

Medrado, P.L.R.; 

Brito, AP.B. 

 

Abril 

 

2020 

 

O novo Coronavírus e os 

impactos Psicológicos da 

quarentena 

 

“Estresse”; 

“Ansiedade”; 

“Depressão”; “Medo 

da contaminação”. 

 

4 

 

Mendeley 

 

Zwielewski, G.; 

OltramarI, G.; Santos, 

A.R.S.; NicolazzI, 

E.M.S.; Moura, J.A.; 

Sant’ana, V.; 

Schlindwein-zanini, 

R.; Cruz, R.M. 

 

Abril 

 

2020 

 

Protocolos para 

tratamento psicológico em 

pandemias: as demandas 

em saúde mental 

produzidas pela COVID-

19 

 

“Estresse”; 

“Ansiedade”; 

“Depressão”; “Medo 

da contaminação”; 

“Raiva”. 

 

5 

 

Google 

Scholar 

 

Barbosa, D.J.; 

Gomes, M.P.; Souza, 

F.B.A.; Tosoli, G. 

A.M. 

 

Maio 

 

2020 

 

Fatores de estresse nos 

profissionais de 

enfermagem no combate à 

pandemia da covid-19: 

Síntese de Evidências. 

 

“Estresse”; “Medo da 

contaminação”. 

 

6 

 

Google 

Scholar 

 

Linhares, M.B.M.; 

Enumo, S.R.F. 

 

Junho 

 

2020 

 

Reflexões baseadas na 

Psicologia sobre efeitos 

da pandemia COVID-19 

no desenvolvimento 

infantil. 

 

“Raiva”; 

“Ansiedade” 

“Estresse pós-

traumático”. 

 

7 

 

Mendeley 

 

Costa, F.A.; Silva, 

A.S.; Oliveira, 

C.B.S.; Costa, L.C.S.; 

Paixão, M.É.S.; 

Celestino, M.N.S.; 

Araújo, M.C.; 

Azevêdo, S.M.A.; 

Silva, C.R.C.; Santos, 

I.L.V.L. 

 

Julho 

 

2020 

 

COVID-19: seus impactos 

clínicos e psicológicos na 

população idosa. 

 

“Depressão”; 

“Ansiedade”; 

“Medo”. 

 

8 

 

Lilacs 

 

Santos, M.F.; 

Rodrigues, J.F.S. 

 

Julho  

 

2020 

 

COVID-19 e 

Repercussões 

Psicológicas Durante a 

Quarentena e o 

Isolamento Social: uma 

revisão integrativa. 

 

“Depressão”, 

“Ansiedade”; 

“Estresse pós-

traumático”; “Medo 

da doença”; “Raiva”; 

“Insônia”; “Tristeza”; 

“Irritabilidade”. 

 

9 

 

BVS-PSI 

(Scielo) 

 

Barros, M.B.A.; 

Lima, M.G.; Malta, 

D.C.; Szwarcwald, 

C.L.; Azevedo, 

R.C.S.; Romero, D.; 

Junior, P.R.B.S.; 

Azevedo, L.O.; 

Machado, I.E.; 

Damacena, G.N.; 

Gomes, C.S.; 

Werneck, A.O.; Silva, 

D.R.P.; Pina, M.F.; 

Gracie, R. 

 

 

Agosto 

 

2020 

 

Relato de 

tristeza/depressão, 

nervosismo/ansiedade e 

problemas de sono na 

população adulta 

brasileira durante a 

pandemia de COVID-19. 

 

“Tristeza”; 

“Ansiedade”; 

“Irritabilidade”, 

“Insônia”; 

“Depressão”. 
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10 

 

Lilacs 

 

Duarte, M.Q.; Santo, 

M.A.S.; Lima, C.P.; 

Giordani, J.P.; 

Trentini, C.M. 

 

Agosto 

 

2020 

 

COVID-19 e os impactos 

na saúde mental: uma 

amostra do Rio Grande do 

Sul, Brasil. 

 

“Estresse”; 

“Ansiedade”; 

“Depressão”. 

 

11 

 

Google 

Scholar 

 

Corrêa, C.A.; 

Verlengia, R.; 

Ribeiro, AG.S.V.; 

Crisp, AH. 

 

Setembro 

 

2020 

 

Níveis de estresse, 

ansiedade, depressão e 

fatores associados durante 

a pandemia de COVID-19 

em praticantes de yoga 

 

“Estresse”; 

“Ansiedade”; 

“Depressão”. 

 

12 

 

Mendeley 

 

Neto, H.S.M.; Souto, 

A.M.L.; Benchimol, 

B.D.; Lopes, G.S.; 

Souza, I.M.; Farias, 

J.S.R.; Lino, P.C.S.S.  

 

Novembro 

 

2020 

 

Fatores contribuintes para 

estresse na urgência e 

emergência em tempos de 

pandemia do COVID-19: 

o enfermeiro em foco 

 

“Estresse”; 

“Ansiedade”; 

“Depressão”; 

”Irritabilidade”. 

 

13 

 

BVS-PSI 

(Scielo) 

 

Santos, K.M.R.; 

Galvão, M.H.R.; 

Gomes, S.M.; Souza, 

T.A.; Medeiros, A.A.; 

Barbosa, I.R. 

 

Novembro 

 

2020 

 

Depressão e ansiedade em 

profissionais de 

enfermagem durante a 

pandemia da covid-19 

 

“Ansiedade”; 

“Depressão”. 

 

14 

 

Mendeley 

 

Santos, G.C.; Simôa, 

T.C.; Bispo, T.C.F.; 

Martins, R.D.; Dos 

Santos, D.S.S.; 

Almeida, A.O.L.C. 

 

Novembro 

 

2020 

 

Covid-19 nas prisões: 

efeitos da pandemia sobre 

a saúde mental de 

mulheres privadas de 

liberdade 

 

“Ansiedade”; 

“Medo”; “Insônia”. 

 

15 

 

Mendeley 

 

Nascimento, M.H.A.; 

Regis, M.Z.M.; De 

Araújo, S.A.; Silva, 

R.K.P.; Fernandes, 

D.M.A.P.; Melo, 

V.F.C.  

 

Dezembro 

 

2020 

 

Ferramentas utilizadas no 

cuidado continuado em 

saúde mental no contexto 

da COVID-19: uma 

revisão integrativa 

 

“Ansiedade”; 

“Insônia”. 

 

16 

 

Mendeley 

 

Mota Reis, L.; 

Pereira, C.J.; De 

Assis Freire, S.E.; 

Medeiros, E.D. 

 

Dezembro 

 

2020 

 

Medidas desenvolvidas 

para avaliar os impactos 

psicológicos da pandemia 

de covid-19: uma revisão 

sistemática da literatura 

 

“Medo da doença”; 

“Ansiedade”; 

“Estresse pós-

traumático”. 

 

17 

 

Mendeley 

 

Bastos, T.B.B.F.; 

Sousa, T.O.; Torres, 

A.K.L.; Cardoso, 

H.A.; Dos Santos, A. 

L.; Nascimento, 

C.E.M.; Soares, 

F.A.F. 

 

Janeiro 

 

2021 

 

O impacto de uma era 

pandêmica e isolamento 

social na saúde mental: 

uma revisão integrativa 

 

“Ansiedade”; 

“Estresse; “Raiva”; 
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Em sequência, as temáticas foram realizadas de forma descritiva e apresentadas em 

tabela. A prevalência combinada resultante do conjunto de temas foram: ansiedade, estresse, 

(estresse pós-traumático), depressão, (tristeza, baixo humor), medo, irritabilidade, (nervosismo, 

raiva) e insônia. (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Distribuição dos assuntos e temas que apareceram como resultados das 

investigações dos artigos incluídos na revisão integrativa: 

 

Como pode ser visto acima, os resultados apresentam a frequência de variáveis 

específicas relacionadas à saúde mental da população brasileira, sendo que 84% dos estudos 

identificaram um aumento significativo dos sintomas de ansiedade (BARROS et al., 2020; 

BASTOS et al., 2021; CORRÊA et al., 2020; COSTA et al., 2020; DOS REIS et al., 2021; 

DUARTE et al., 2020; LINHARES; ENUMO, 2020; MOTA REIS et al., 2020; 

NASCIMENTO et al., 2020; NETO et al., 2020; SANTOS et al., 2020; SANTOS et al., 2020; 

SANTOS; RODRIGUES, 2020; SILVA; SANTOS; OLIVEIRA, 2020; VASCONCELOS et 

al., 2020; ZWIELEWSKI et al., 2020). Um dos fatores mais frequentes é o distanciamento 

Temas dos resultados Artigos 

“Ansiedade” 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19. 

“Estresse”; “Pós-traumático” 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 16; 17; 18; 19. 

“Depressão”; “Tristeza”; “Baixo humor” 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 18; 19. 

“Medo” 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 14; 16; 17; 18; 19. 

“Irritabilidade”; “Nervosismo”; “Raiva” 1; 4; 6; 8; 9; 12; 17; 18; 19. 

“Insônia”  1; 8; 9; 14; 15; 17; 18; 19. 
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social por longos períodos, adaptação de rotina, preocupação e insegurança (CORRÊA et al., 

2020; COSTA et al., 2020; LINHARES; ENUMO, 2020; NASCIMENTO et al., 2020; 

SANTOS et al., 2020; SILVA; OLIVEIRA; SANTOS, 2020).  

Em outro estudo, verificou-se que profissionais da área da saúde vivenciam esse sintoma 

com maior intensidade, devido à exposição à doença, gerando uma grande preocupação com 

seu bem-estar, sua saúde, e de outras pessoas próximas, além da sobrecarga de trabalho (NETO 

et al., 2020; SANTOS et al., 2020). As informações sobre a alta taxa de mortalidade por 

infecção de Covid-19 e a incerteza em relação à própria segurança e dos familiares também são 

fatores que contribuíram nesse sentido (BARROS et al., 2020; DUARTE et al., 2020; MOTA 

REIS et al., 2020; SANTOS; RODRIGUES, 2020; ZWIELEWSKI et al., 2020).  Além desses, 

notou-se ainda a influência de fatores econômicos, como a baixa ou nenhuma renda, e as 

incerteza sobre o futuro (BASTOS et al., 2021; DOS REIS et al., 2020; VASCONCELOS et 

al., 2020).  

De acordo com Ribeiro e colaboradores (2020), a ansiedade é considerada como uma 

das doenças que mais afetam a população, dependendo da intensidade em que é sentida, pode 

desenvolver quadros mais graves. Como exemplo, os transtornos ansiosos, que muitas vezes 

são decorrentes de pensamentos obsessivos e preocupações excessivas, que surgem quando a 

ansiedade excede o limite da normalidade, de modo que, tal sensação se torna tão intensa e 

desagradável que dificulta e impossibilita a capacidade de adaptação no dia a dia do indivíduo. 

Em outros estudos, identificou-se o estresse e o transtorno de estresse pós-traumático, 

que estão associados à longa duração do período de isolamento social e da quarentena ; 

mudanças na rotina, impedimento de realizar atividades corriqueiras, excesso de trabalho, 

desemprego e dificuldade econômica (BARBOSA et al., 2020; BASTOS et al., 2021; CORRÊA 

et al., 2020; DUARTE et al., 2020; DOS REIS et al., 2021; LINHARES; ENUMO, 2020; 

LIMA, 2020; MAGALHÃES; GARCIA, 2021; MOTA REIS et al., 2020; NETO et al., 2020; 

SANTOS; RODRIGUES, 2020; SILVA; SANTOS; OLIVEIRA, 2020; VASCONCELOS et 

al., 2020; ZWIELEWSKI et al., 2020). 

Entre os adultos jovens esses sintomas foram mais frequentes, devido às incertezas 

futuras ligadas à construção de uma carreira/identidade profissional (BASTOS et al., 2021). 

Observou-se, que os danos e prejuízos financeiros, os estigmas sociais, as más condições de 

trabalho dos profissionais de saúde no setor público, bem como outras condições adversas, 

também são fontes que desencadearam transtornos de estresse pós-traumáticos (DUARTE et 

al., 2020; LINHARES; ENUMO, 2020; NETO et al., 2020; MOTA REIS et al., 2020; 

SANTOS; RODRIGUES, 2020).  
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Acrescenta-se, ainda, a convivência familiar e a vida das crianças, que foram 

significativamente afetadas, na medida em que, com o isolamento social, houve o aumento do 

tempo de permanência e de contato entre os familiares dentro do lar, o que, por sua vez, 

favoreceu ao surgimento ou recrudescimento de momentos de tensões e conflitos entre 

cônjuges, filhos e avós, além da potencialização dos múltiplos fatores de riscos psicossociais já 

existentes (LINHARES; ENUMO, 2020). 

Em pesquisa de comportamento realizada no Brasil, entre os meses de abril e maio de 

2020, nas diferentes regiões do país, constatou-se que 53% dos participantes se sentiram 

ansiosos/estressados e 40% se sentiram deprimidos, muitas vezes ou sempre, durante a 

pandemia. Além da preocupação com os acontecimentos futuros e as incertezas sobre como 

fazer ou como agir, tiveram o condão de proporcionar inúmeros questionamentos geradores de 

estresse e ansiedade que contribuiram significativamente para o sofrimento mental (FIOCRUZ, 

2020). 

Ademais, existe ainda o maior risco de se desenvolver quadros de depressão. Vários são 

os fatores que podem estar ligados a manifestações depressivas em pessoas que estão em 

quarentena e isolamento, como, por exemplo, questões relacionadas à impossibilidade de 

oferecer apoio e de estar junto aos familiares, gerando o sentimento de tristeza, impotência, 

desamparo e culpa (BARROS et al., 2020; BASTOS et al., 2021; CORRÊA et al., 2020; 

COSTA et al., 2020; DOS REIS et al., 2021; DUARTE et al., 2020; MAGALHÃES; GARCIA, 

2021; NETO et al., 2020;  SANTOS et al., 2020; SANTOS; RODRIGUES, 2020; SILVA; 

SANTOS; OLIVEIRA, 2020; VASCONCELOS et al., 2020; ZWIELEWSKI et al., 2020). 

Em outro estudo, foram verificados aspectos que coincidem, em maior ou menor 

proporção, como o resultado das pesquisas anteriormente elencadas: preocupação com o futuro, 

desgaste pessoal, baixo nível socioeconômico, morar com os pais e irmãos, ter se afastado do 

serviço, demissão ou ter a função alterada em decorrência da pandemia (CORRÊA et al., 2020; 

VASCONCELOS et al., 2020). Também verificou-se a ocorrência de: sensação de tristeza 

profunda, perda de interesse e prazer nas atividades cotidianas, baixo humor, perda de 

esperança, além dos distúrbios de sono e o consumo exacerbado de álcool (BARROS et al., 

2020; MAGALHÃES; GARCIA, 2021). Das multivariáveis que podem colaborar para o 

desenvolvimento de quadro depressivo, mostrou significativamente a influência do luto. A 

aflição pela perda de familiares e amigos, a morte repentina e a proibição de realização dos 

rituais fúnebres dos entes queridos foram fatores que contribuíram expressivamente para a 

intensificação desse sofrimento (DOS REIS et al., 2021; DUARTE et al., 2020; ZWIELEWSKI 

et al., 2020).  
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Segundo Magalhaes e Garcia (2021), a solidão durante o período de isolamento foi um 

dos pressupostos para os sintomas depressivos, com alta incidência em idosos que moram 

sozinhos. Quanto aos que já sofrem com transtornos depressivos, os estudos mostraram maior 

vulnerabilidade, devido ao cancelamento ou à redução da oferta de serviços especializados 

(DUARTE et al., 2020; NETO et al., 2020). Em relação a esse grupo específico de pessoas, os 

principais transtornos identificados, foram: transtorno de humor bipolar, dependência de álcool 

e distimia (BARROS et al., 2020). Transtornos esses que, conforme Santos e outros (2020), 

também foram vivenciados, em maior ou menor grau, pelos profissionais da saúde. 

De acordo com a OMS (2020), cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, de diferentes 

faixas etárias, são acometidas pela depressão, causando à pessoa afetada um grande 

sofrimento e, na pior das hipóteses, pode levar ao suicídio. No Brasil, ela ocupa o quinto lugar 

com a maior prevalência, ranking  que tem como ocupante do primeiro lugar os Estados Unidos. 

Enquanto sintoma, a depressão pode surgir nos mais variados quadros clínicos, entre os quais: 

transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, alcoolismo, entre outros. Pode ainda ocorrer 

como resposta a situações estressantes, ou a circunstâncias sociais e econômicas adversas (DEL 

PORTO, 1999).  

Merecem destaque também, as pesquisas que observaram a dominância do sentimento 

de medo e da apreensão no que diz respeito ao risco de contrair o vírus. A preocupação de 

contágio por parte dos familiares; a constante divulgação de informações e números sobre o 

aumento da doença e das mortes; o medo de morrer e de ser vítima de exclusão e de preconceito 

em decorrência do contágio; o medo de perder os meios de subsistência, de perder familiares e 

outras relações de afeto e proximidade. Todos esses sentimentos colaboraram 

significativamente no aumento dos pensamentos negativos, as frustrações, o estresse e os 

transtornos de ansiedade (BARBOSA et al., 2020; BASTOS et al., 2021; COSTA et al., 2020; 

DOS REIS et al., 2021; LIMA, 2020; MAGALHÃES; GARCIA, 2021; MOTA REIS et al., 

2020;  SANTOS et al., 2020; SANTOS; RODRIGUES, 2020; SILVA; SANTOS; OLIVEIRA, 

2020; VASCONCELOS et al., 2020; ZWIELEWSKI et al., 2020). 

De acordo com Tavares e Barbosa (2014), o medo é um constitutivo emocional do ser 

humano, que acontece por múltiplos motivos: a dor e o sofrimento, o desconhecido, o de não 

conseguir se salvar, as perdas materiais, a falta de identidade pela perda da habitação e seu 

modo de vida. Dito de outro modo, o medo se arvora numa possível defesa, um recurso de alerta 

diante do sentido de ameaça à segurança que a pessoa está vivenciando, e muitas vezes, à sua 

manifestação subjaz aos sintomas de ansiedade. 
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Nesse contexto de incertezas, as relações humanas e os vínculos sociais ficaram 

extremamente ameaçados. Os locais públicos, as cidades e os pontos turísticos, antes símbolos 

de proteção, se transformam em fontes de medo e perigo permanentes (BARBARINI, 2008). 

Os encontros no espaço urbano passaram a ser evitados ou marcados pela falta de tranquilidade. 

Esta pandemia que fragiliza os empregos, que fragmenta as relações sociais, que afrouxa os 

laços de amizade, e abala a autoconfiança é a mesma que, guardadas as devidas proporções, 

gera ansiedade, estresse, depressão, medo, raiva e tantos outros sintomas e sentimentos, que 

causa mal-estar nos indivíduos e somatiza ainda mais os desafios e riscos a serem enfrentados 

(BARBARINI, 2008). 

Outro dado que merece destaque é a frequência dos sentimentos de irritabilidade, raiva 

e nervosismo nesse período. Desde a perda ou diminuição da autonomia e da liberdade pessoal 

decorrentes do processo de isolamento e distanciamento social, até a impressão de ter sido 

exposto ao vírus devido à negligência de outra pessoa; perda da rotina usual, gerando 

transtornos e mal adaptação; e dificuldade em adaptar aos novos protocolos; tudo isso colabora 

para o surgimento de comportamentos agressivos e de protesto contra autoridades e instituições, 

assim como atos de rebeldia (BARROS et al., 2020; BASTOS et al., 2021; DOS REIS et al., 

2021; LIMA, 2020; LINHARES; ENUMO, 2020; MAGALHÃES; GARCIA, 2021; NETO et 

al., 2020; SANTOS; RODRIGUES, 2020; ZWIELEWSKI et al., 2020).  

Em uma pesquisa feita pela Fiocruz (2021) entre os meses de junho e agosto de 2020, 

com o objetivo de avaliar os impactos sociais do confinamento, foi constatado que mais de 50% 

das pessoas relataram estar experimentando sentimentos de nervosismo, ansiedade e tensão. As 

questões foram abrangentes, envolvendo itens como frequência de atividade física que 

diminuiu, as mudanças no quadro sócio econômico, mudança de rotina, incertezas futuras e 

negligências governamentais, fontes essas que afetam a saúde mental da população. 

Outro dado preocupante que também foi observado nas pesquisas sobre os reflexos da 

pandemia é o aumento do índice de insônia na população, a qual muitas vezes está associada a 

alterações na rotina, a ruminações sobre as consequências da doença, as incertezas e à falta de 

controle; preocupações, e o excesso de notícias deletérias (BARROS et al., 2020; BASTOS et 

al., 2021; DOS REIS et al., 2021; LIMA, 2020; MAGALHÃES; GARCIA, 2021; 

NASCIMENTO et al., 2020; SANTOS et al., 2020; SANTOS; RODRIGUES, 2020). Entre os 

brasileiros adultos que não tinham problema de sono antes da pandemia, conforme a pesquisa 

de Barros (2021), 43,5% relataram apresentar insônia e, entre aqueles que tiveram um histórico 

de transtorno do sono, 48,0% tiveram o problema agravado. Dos estudos que apresentaram os 

transtornos psicológicos e problemas de saúde em geral, a pesquisa apresenta a insônia 
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associada a casos de depressão, ansiedade e estresse (BASTOS et al., 2021; MAGALHAES; 

GARCIA, 2021). 

Com efeito, o atual cenário de pandemia alterou não só a rotina de grande parte da 

população, mas também a qualidade de seu sono, o que contribui para reforçar o impacto 

biopsicossocial causado na saúde mental da população em geral (LUCENA et al., 2021). Tal 

informação, com razão, foi reiterada pela Fiocruz (2020), que afirma que a piora na qualidade 

do sono durante a pandemia pode predispor aos distúrbios de insônia com consequências diretas 

para a saúde mental, precipitando ou perpetuando a ansiedade, o estresse e a depressão.  

Se os resultados das pesquisas demonstram, por um lado, quão graves são ou podem ser 

os efeitos psicológicos desta pandemia, por outro lado, eles apontam no sentido de que uma 

maior atenção deve ser dada à população no que diz respeito de se amenizar ou de prevenir os 

danos e proteger as pessoas contra os eventuais impactos que neste tocante possam sofrer. Esta 

atenção é necessária para garantir a qualidade de vida da população, e é de responsabilidade 

não só do indivíduo, mas da sociedade e das autoridades governamentais, para que promovam 

campanhas de esclarecimento sobre o assunto, mecanismos de cuidado, disponibilização de 

serviços psicológicos através de dispositivos não presenciais, suporte e apoio quando o 

indivíduo vier a precisar de ajuda (LIPP; LIPP, 2020). 

Nesse sentido, no que se refere as estratégias para minimizar os riscos de impactos 

psicológicos, a literatura aponta para: a importância de realização de atividades físicas, que 

podem ajudar no controle da ansiedade, redução do estresse e na regularização do sono; 

planejamento de atividades e rotina familiar, a fim de evitar o ambiente caótico e estressor; 

estabelecer e manter horários; e dividir tarefas e responsabilidades entre os familiares. Além 

disso, a busca por atendimento especializado em saúde mental, disponibilizados em plataformas 

online, linhas diretas de hotline para atendimento psicológico ou psicoterapêutico 

(LINHARES; ENUMO, 2020; VASCONCELOS et al., 2020; ZWIELEWSKI et al., 2020).  

Por outro lado, Silva e Rodrigues (2020) apontam o uso de tecnologias da informação e 

comunicação, como medidas para diminuir a solidão, ansiedade e estresse. Combinar com 

grupos de amigos e familiares uma conversa on-line, através de videochamada, e se não tiver 

acesso à internet, tentar se comunicar por ligação telefônica. Da maneira que lhe for possível, 

buscar se conectar com as pessoas que ama, e manter os laços de afetividade. Por fim, 

acrescenta-se, a orientação pela busca de documentos institucionais, que incorporam diversas 

prescrições de condutas com a finalidade de melhorar a qualidade de vida, como exemplo: as 

recomendações psicoeducativas, tais como: cartilhas e outros materiais informativos (LIMA, 

2020). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao abordar esta temática, foi possível fornecer uma síntese clara e abrangente da relação 

de proporcionalidade existente entre a pandemia e o adoecimento psíquico, identificando quais 

os sintomas psicológicos que prevalecem neste contexto de enfrentamento da Covid-19. Os 

dados elencados e discutidos, fruto de diversas pesquisas realizadas por instituições de grande 

credibilidade nacional e internacional, ilustram, através dos números, o preocupante aumento 

do índice de pessoas que estão ansiosas, estressadas, depressivas, com sentimentos de 

irritabilidade, medo e raiva, num turbilhão de emoções que demandam sérios cuidados com a 

saúde mental da população.  

Para que ocorram mudanças nesse contexto é necessário que os governantes e gestores 

de saúde acolham a população, abrindo espaço para ouvir suas necessidades e dificuldades, seja 

a partir de ações políticas efetivas que garantam qualidade de vida, seja através da 

implementação de programas de promoção da saúde, bem como de estratégias de prevenção e 

de redução de episódios traumáticos decorrentes da pandemia.  

Dessa forma, as expectativas são de que os dados e os resultados tecidos neste estudo 

possam trazer contribuições relevantes tanto para a população quanto para os entes públicos 

sobre os efeitos psicológicos decorrentes da pandemia, não apenas enquanto um conhecimento 

teórico e meramente informativo, mas também, e acima de tudo, um saber prático e instigativo, 

que tenha o condão de incentivar a adoção de medidas em âmbito individual e coletivo que 

visem a favorecer à saúde mental das pessoas. Vale ressaltar que esta pesquisa não teve a 

pretensão de generalizar conclusões definitivas, mas apenas de lançar luzes sobre um tema cuja 

complexidade exige atenção e estudo. Por fim, espera-se que mais investigações científicas 

sejam feitas sobre o assunto, principalmente no Brasil, para que possamos melhor avaliar os 

impactos desta pandemia na saúde mental das pessoas. 
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