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RESUMO
Introdução: A pandemia por COVID-19 propiciou o desenvolvimento de sintomas de
distúrbios psicológicos e alterações comportamentais. Objetivos: Evidenciar as
manifestações psíquicas e comportamentais mais prevalentes durante a pandemia.
Métodos: Realizou-se uma revisão sistemática nas bases PubMed, Biblioteca Virtual em
Saúde, Scopus, Science Direct, Web of Science e SciELO com artigos publicados até
maio de 2020. Incluíram-se estudos: tipo coorte, caso-controle, relato de casos coorte,
transversal, estudo ecológico, ensaio clínico randomizado, ensaio clínico comunitário,
ensaio clínico não randomizado. Realizados em seres humanos tendo a manifestação de
sintomas psíquicos e alterações comportamentais no período de pandemia. Excluíram-se
estudos que não referiam a sintomas de distúrbios psicológicos e alterações
comportamentais, estudos secundários, teses e dissertações. Resultados: Dos 3264
artigos, 14 foram selecionados. Conclusão: O isolamento social é um fator de risco para
o desenvolvimento de manifestações psíquicas e alterações comportamentais. Entretanto
é necessário novos estudos sobre a temática no contexto pandêmico atual.
Palavras-Chave: Covid-19, Manifestações Psicológicas, Alterações Comportamentais,
Pandemia.
ABSTRACT
Background: The COVID-19 pandemic has led to the development of symptoms of
psychological disorders and behavioral changes. Objectives: The study aimed to evidence
the most prevalent psychic and behavioral manifestations during the pandemic. Methods:
A systematic review was conducted on PubMed, Virtual Health Library, Scopus, Science
Direct, Web of Science and SciELO with articles published by May 2020. Inclusion
criteria: cohort type, case-control, case report cohort, cross-sectional, ecological study,
randomized clinical trial, community clinical trial, non-randomized clinical trial. Carried
out in humans having the manifestation of psychic symptoms and behavioural changes
during the pandemic period. Exclusion criteria: studies that did not address symptoms of
psychological disorders and behavioural changes, secondary studies, theses and
dissertations. Results: of the 3264 articles identified, 14 were selected. Conclusion: Social
isolation is a risk factor for the development of psychic manifestations and behavioral
changes. It is understood that new studies on the subject are needed in the current
pandemic context.
Keywords: Covid-19, Psychological Manifestations, Behavioural Changes, Pandamic.
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1 INTRODUÇÃO
Ansiedade, depressão e estresse são transtornos mentais multifatoriais presentes
na sociedade e altamente prevalentes. Tais comorbidades geram diversas repercussões
para vida social e particular do indivíduo, trazendo sofrimento ao paciente, à sua família
e à comunidade.1
Devido ao crescente impacto social e econômico por tais condições clínicas, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborou um relatório em 2017 evidenciando que
cerca de 4,4% da população mundial sofre de transtorno depressivo, enquanto 3,6% da
população é afetada por distúrbios relacionados à ansiedade.2
No atual contexto, o isolamento social está sendo usado como medida preventiva
da disseminação do patógeno SARS-Cov-2 a fim de controlar a pandemia pela doença
COVID-19. Estima-se que a mortalidade mundial de COVID-19 é de 3,4%3, com a
letalidade no Brasil em cerca de 6,9%4, trazendo um gasto aos cofres públicos nacionais
de aproximadamente R$ 237,3 bilhões5. Diante destes dados, a pandemia por COVID-19
pode ser considerada um desafio no âmbito da saúde pública6.
O isolamento social é caracterizado por um conjunto de medidas que visa poucas
relações ou contato presencial com outros indivíduos7. É indicado em casos de suspeita
de surtos epidêmicos, como um princípio de proteção à coletividade8, evitando a larga
disseminação da doença. Em janeiro de 2020 a OMS declarou emergência internacional
em saúde pública após a dispersão do SARS-Cov-29. Tornou-se necessária a criação de
medidas de controle, visando a prevenção da doença - visto que ainda não existe uma
vacina eficiente para o vírus. Tais diligências foram distintas entre países, porém, todos
submeteram-se ao distanciamento social, o que adentrou em várias esferas, decretando o
fechamento de escolas, comércio e áreas de lazer8.
As mídias sociais atuam como ferramentas de extremo valor na conscientização
sobre a necessidade de isolamento social10. Entretanto, o excesso de informações tem
tornado difícil encontrar fontes confiáveis acerca da atual pandemia. Esse fenômeno,
conhecido como infodemia, favorece o surgimento de sofrimentos psíquicos, como
ansiedade e depressão11. Somado a esses sofrimentos, alterações comportamentais, como
aumento do consumo de álcool podem ser evidenciadas como consequências desse atual
cenário pandêmico12.
Considerado a gravidade do contexto atual, faz-se necessário esclarecer a
comunidade científica sobre a associação entre o isolamento social e o desenvolvimento
de sofrimento psíquico. Esta revisão tem como objetivo responder a seguinte pergunta
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norteadora: Quais manifestações psíquicas e comportamentais estão associadas ao
isolamento social na pandemia por COVID-19?
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado um estudo de revisão com abordagem quantitativa, ao qual foram
incluídos estudos qualitativos e quantitativos utilizando-se da técnica da Revisão
Sistemática de Literatura (RSL). Utilizou-se a recomendação Preferred Reporting Items
for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), que objetiva amplificar a
qualidade de revisões sistemáticas 13.
Revisões sistemáticas objetivam responder a uma pergunta específica a respeito
de um problema da área da saúde. Faz-se por meio de pesquisa ampla e rigorosa de
estudos que abordam a temática. Utiliza-se estratégia sistematizada para busca e inclusão
ou exclusão dos artigos. A extração de dados é metodizada, seguida de análise e
apresentação dos resultados. As interpretações são confrontadas pela literatura e são
expostas possíveis implicações para futuras pesquisas, políticas ou práticas. 14,15
Métodos de Busca e Seleção dos Estudos
Em maio de 2020, foi realizada a pesquisa nas bases de dados PubMed, Biblioteca
Virtual em Saúde, Scopus, Science Direct, Web of Science e SciELO. Foram utilizadas
as seguintes estratégias de busca: (Social Isolation) AND (Coronavirus Infections OR
Betacoronavirus) AND (Signs and symptoms OR Pathological Conditions OR Signs and
Symptom) AND (Psychopathology OR Mental disorders) OR Pandemics; ((Social
Isolation[MeSH Terms]) AND ((Coronavirus Infections OR Betacoronavirus)[MeSH
Terms]) AND ((Signs and symptoms OR Pathological Conditions OR Signs and
Symptom)[MeSH Terms])) AND ((Psychopathology OR Mental disorders)[MeSH
Terms]) OR (Pandemics[MeSH Terms]); (Social Isolation) AND (Coronavirus Infections
OR Betacoronavirus). Foram utilizados os seguintes critérios de elegibilidade: idiomas
português, inglês, espanhol, italiano e chinês; ano de publicação entre 2019 e 2020 e
estudos realizados em humanos, a fim de selecionar artigos atuais que respondessem à
pergunta de pesquisa. Critérios de Exclusão: Estudos que fugiam ao tema da pergunta de
pesquisa, estudos secundários, teses e dissertações. O fluxograma 1 ilustra a estratégia de
busca realizada.
Os dados desta revisão sistemática foram extraídos por meio de leitura analítica
de todos os artigos pelos pesquisadores, seguida de discussão das disparidades. Após
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seleção da amostra final, os artigos foram codificados em Artigo 1: A1, Artigo 2: A2,
sequencialmente até o último estudo da amostra.
A qualidade do nível de evidência foi realizada a partir da classificação do Oxford
Centre for Evidence-based Medicine. Classificou-se os estudos de acordo com o desenho
metodológico. Os estudos podem ser classificados em uma escala que varia de 1A até 5,
considerando o tipo de metodologia empregada. A tabela a seguir ilustra a classificação
do nível de evidência.
Tabela 1: Tabela adaptada dos Níveis de Evidência Científica por Tipo de Estudo – “Oxford Centre for
Evidence-based Medicine”

Fonte: Adaptado de Oxford Centre for Evidence-based Medicine16
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Fluxograma 1: Etapas metodológicas da revisão sistemática. Adaptado de Recomendação PRISMA.

Fonte: Criado pelos autores com adaptação13

3 RESULTADOS
Foram encontrados 3364 artigos, após exclusão das duplicações foram
selecionados 3264 artigos. Após a leitura dos títulos, foram selecionados 365 artigos. Em
seguida, foram selecionados 53 artigos para serem lidos na íntegra. Ao final do processo
foram selecionados 14 estudos. A tabela a seguir descreve as principais características
dos artigos analisados na amostra final:

ARTIGO

Tabela 2: Descrição dos estudos selecionados na amostra final
AUTOR
PAÍS
NÚMERO
ANO
TIPO DE
DE
ESTUDO
PARTICIP
ANTES

A1

Yuan, S, et al

China

939

2020

Estudo
Observacional
Transversal

A2

OzamizEtxebarria, N,
Santamaria,
MD,

Espanha

1003

2020

Estudo
Transversal
ExploratórioDescritivo

NÍVEL DE
EVIDÊNCIA DE
ACORDO COM
OXFORD CENTRE
OF EVIDENCEBASED MEDICINE
4
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Gorrochategui,
MP,
Mondragon NI
Roy D,
Tripathy S,
Kar SK,
Sharma N,
Verma SK,
Kaushal V
Sun, N et al

A3

A4
A5

Índia

662

2020

Estudo
Observacional
Transversal

4

China

20

2020

4

China

1060

2020

Estudo
Qualitativo
Estudo
Observacional
Transversal

Estados
Unidos
da
América
China

775

2020

Estudo
Observacional
Transversal

4

1074

2020

Estudo
Observacional
Transversal

4

Inglaterra

202

2020

4

Bezerra, ACV,
Silva, CEM,
Soares, FRG,
Silva, JAM
Bhatia, MS,
Goyal, S,
Singh, A,
Daral, A
Zhang, Y, Ma,
ZF

Brasil

17254

2020

Estudo
Observacional
Transversal
Estudo
Observacional
Transversal

Índia

1

2020

Relato de Caso

4

China

263

2020

Estudo
Observacional
Transversal

4

Farooq, A,
Laato S, Islam,
AKMN
Gao, J et al

Finlândia

225

2020

4

China

4872

2020

Xiao, H,
Zhang, Y,
Kong, D, Li, S,
Yang, N

China

170

2020

Estudo
Observacional
Transversal
Estudo
Observacional
Transversal
Estudo
Observacional
Transversal

Tian, F, Li, H,
Tian, S, Yang,
J, Shao, J,
Tian, C
Lee, SA

A6

A7

Ahmed, MZ,
Ahmed, O,
Aibao, Z,
Hanbin, S,
Siyu, L,
Ahmad, A
Bacon, AM,
Corr, PJ

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

4

4

4

4

Fonte: Elaborado pelos autores

4 DISCUSSÃO
4.1 ANSIEDADE
Segundo a Associação Americana de Psiquiatria no Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais V (DSM-V)17, a ansiedade é a antecipação de uma
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ameaça futura. É reconhecida como

patológica quando é qualitativamente

desproporcional e exagerada em relação ao estímulo, interferindo diretamente no conforto
emocional e/ou desempenho diário da pessoa18.
O artigo A819 observou que uma parcela populacional que lida com a ansiedade
esteve menos propensa a se autoisolar, uma vez que os indivíduos mais ansiosos buscam
manter seu estilo de vida normal para que haja diminuição de possíveis crises. Em
consonância, Coelho e Tourinho20 definem que a ansiedade é uma condição fisiológica
particular. É produzida diante de estímulos hostis desencadeando mudanças na reação do
organismo.
O estudo A1021 evidencia como um fator provocativo de crises de pânico a
preocupação com a situação mundial e também com o risco pessoal e familiar de contrair
o vírus. O transtorno de pânico é definido, de acordo com o DSM-V17, como ataques de
pânico inesperados e recorrentes acompanhados por um persistente receio de que haja
crises adicionais. Os principais sintomas desencadeados pelas crises são: falta de ar,
sensação de tontura e sensação iminente de morte17.
Indo de acordo com o estudo A1021, o artigo A722 evidencia que o principal fator
potencializador de ansiedade na população é a imprevisibilidade do contexto, devido ao
tempo indefinido de isolamento social. Conforme o DSM-V17, os sintomas da ansiedade
aparecem em forma de preparação para uma ameaça de perigo futuro com
comportamentos de cautela.
O artigo A623 demonstrou que indivíduos cuja identificação foi positiva para o
vírus possuíam níveis aumentados de ansiedade em relação aos indivíduos ansiosos com
ausência da doença. Em consonância com A623, o artigo A324 evidenciou que em sua
amostra, mais de 80% dos participantes estavam temerosos com a pandemia e
aproximadamente 40% dos participantes estavam paranoicos com o pensamento de
contrair a nova infecção. De acordo com o estudo de Castro et al.25, a percepção de uma
doença grave é fator substancial para apresentação de sintomas de ansiedade.
4.2 DEPRESSÃO
A depressão é um transtorno multifatorial de curso crônico que pode surgir em
qualquer período da vida, com alta prevalência na população mundial. Causa grande custo
social e pessoal, assim como comprometimento da saúde física e mental 26. Os pacientes
deprimidos utilizam os serviços de saúde com mais frequência, onerando, juntamente à
ansiedade, $1 trilhão de dólares à economia global27.
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O estudo A228 mostrou alta prevalência de depressão, incluindo-se desde leve a
extremamente severa, principalmente em mulheres de 18 a 25 anos com doenças crônicas.
Esse achado corrobora com a literatura, a qual evidencia que pacientes com doenças
crônicas merecem uma atenção maior por parte de profissionais da saúde, serviços e
formuladores de políticas, diante da maior predisposição de desenvolver a depressão 29.
A prevalência no gênero feminino pode ser explicada pelo fato de mulheres
possuírem a percepção de risco maior de contaminação por coronavírus30. Essa
preocupação excessiva pode influenciar o desenvolvimento de depressão secundária31.
Segundo a OMS2, a depressão será a segunda maior causa de incapacitação global em
2030. Os transtornos depressivos apresentam alta incidência na população mundial, em
torno de 15% das pessoas irá ser acometida ao longo da vida. A prevalência em mulheres
é maior que em homens, apresentando uma razão média de 2:12.
O estudo A722 demonstrou que mais de um terço da amostra apresentava alguma
forma de depressão, desde leve a severa, decorrente do isolamento social. Essa medida,
associada a seus indicadores (estado civil, condição de vida, conexão social com parentes
e amigos), predispõe ao aparecimento de sintomas depressivos e solidão32.
O artigo A1333 relata prevalência de depressão durante o período de isolamento
em 48,3% da amostra, principalmente em indivíduos de 21 a 40 anos, sem ensino
superior. Há, na literatura34, duas teorias que explicam essa associação entre baixa
escolaridade e depressão. A Teoria da Causalidade Social sugere que a depressão é
consequência do aumento do estresse, recursos limitados de enfrentamento ou falta de
direção, controle e planejamento ocupacional34. Por outro lado, a Teoria da Seleção
Social, sugere que o início precoce da depressão prejudica a capacidade do indivíduo de
continuar sua formação, incapacitando-o de conseguir credenciais educacionais mais
altas34.
4.3 ESTRESSE
Os seres vivos passaram por inúmeras situações desafiadoras ao longo da
evolução que exigiram adaptações por meio de respostas de fuga ou enfrentamento35. O
estresse é considerado como um processo complexo, sendo o resultado das reações do
organismo em conjunto à acontecimentos perturbadores que ameaçam a homeostase36,37.
Estas respostas, quando não adaptadas, possibilitam um desequilíbrio dinâmico, gerando
reações psicológicas que afetam física, química e emocionalmente o organismo do
indivíduo39.
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O estudo A228, evidenciou que a faixa etária entre 18 a 25 anos apresentou maiores
níveis de estresse, sendo atribuído às adaptações nos meios educacionais de ensino e
aprendizagem. Foi constatado aumento de estresse em pessoas incluídas nos grupos de
risco28. De acordo com Antunes e Batista39, a nova percepção do uso da tecnologia na
educação a distância desperta características internalizadas como o estresse e o medo,
pois são esferas desconhecidas e com necessidade de rápida adaptação. Antunes40
evidenciou que o estresse é um fator de piora para doenças crônicas relacionadas a
inflamação relacionando o sinergismo entre o estresse biológico e o psicológico.
O artigo A441 constata alta intensidade de pressão psicológica, possibilidade de
estresse pós-traumático e grande ativação de mecanismos de defesa psicológicos em
enfermeiros que trabalham na linha de frente de cuidados na pandemia. O ajuste das
condições adequadas de trabalho, com disponibilidade de equipamentos e materiais
adequados à situação, melhoraram os níveis de estresse41. Em consonância com esta ideia,
Honorato e Machado42 discutem sobre o estresse laboral, evidenciando que carga horária
laboral acima de quarenta horas semanais está associado a incidentes iatrogênicos.
O artigo A543 relacionou a situação maior de estresse em mulheres, pois são
frequentemente mais sensíveis à estabilidade física, emocional e mental, já que
desempenham diversos papéis no ambiente familiar comparado ao sexo masculino. Anjos
et al.44 reconheceram o papel histórico da mulher em fornecer o cuidado, pois está
vinculada socialmente à figura de mãe.
O estudo A145 encontrou, por meio do Questionário de Resposta ao Estresse, a
relação entre as respostas somáticas, o estado emocional dos participantes e o sono com
as diferentes áreas de ocupação, relatando que pessoas com maior conhecimento sobre a
doença possuem menor resposta somática associada ao medo, ansiedade e insônia. O
estudo A1146 demonstra que sentimentos de impotência e medo também foram
considerados impactos negativos na saúde mental do indivíduo durante a epidemia,
levando a sintomas de estresse, apesar de evidenciar uma maior preocupação positiva com
a saúde individual. De acordo com o DSM-V17, o estresse causa sintomas dissociativos,
de intrusão, de evitação, de excitação e humor negativo, tendo como consequência o
prejuízo do sono, dos níveis de energia e da capacidade de realizar tarefas do dia.
Os artigos A947 e A1448 discutem os fatores de saúde negativos ao longo do
isolamento social, tendo como principal consequência o estresse. Relatam a influência de
fatores financeiros, qualidade do sono, quantidade de pessoas convivendo na mesma
residência, qualidade de habitação, expectativa do tempo de permanência em isolamento,
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alteração da rotina habitual e prática de exercícios físicos. Observou-se no estudo A1448
que a maioria dos participantes tiveram uma preocupação com sua saúde mental,
buscando meios de mitigar o estresse após o início da pandemia.
4.4 SONO
O sono ocupa aproximadamente um terço da vida do indivíduo e é essencial para
o bem estar físico, cognitivo e emocional, levando a um impacto positivo nos sistemas
imunológico e endócrino. A privação de sono é responsável por deterioração da formação
da memória emocional, comprometimento cognitivo, anormalidades hormonais,
alterações de humor, além de influenciar na reatividade emocional.49,50
O estudo A947 evidenciou que 31% da população investigada está dormindo
menos horas do que o habitual. Esta alteração interfere diretamente na qualidade do sono,
uma vez que esta é mediada por diversos fatores e dentre eles o tempo total de sono (TST).
Segundo estudos 49,50 a qualidade do sono pode ser caracterizada de forma objetiva pela
polissonografia e de maneira subjetiva pelo Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh
(PSQI), ambos considerando o TST em sua análise. Assim, indivíduos que possuem o
TST menor que o adequado, apresentam uma redução na qualidade de sono.
O artigo A1146 demonstra que pessoas com idades entre 25 e 39 anos apresentaram
incapacidade de adormecer em um período de 30 minutos, alterações na frequência de
idas ao banheiro a noite após adormecer e a dificuldade de permanecer acordado durante
o dia. Tais mudanças podem ser decorrentes do aumento da insônia na população como
resposta a ansiedade ocasionada pelo estresse com a COVID-1946. Segundo o DSM-V17,
a insônia apresenta-se em três formas, podendo atuar de maneiras separadas ou
concomitantemente: insônia inicial (dificuldade em adormecer), insônia de manutenção
(acordar durante a noite e ter dificuldade em voltar a dormir), insônia terminal (acordar
muito cedo e ser incapaz de retornar a dormir). No Artigo A1146, a maioria dos
participantes que se encontravam na faixa etária de 25 a 39 anos enfrentavam um distúrbio
combinado da insônia, caracterizado por insônia inicial e insônia de manutenção.
Bragantini et al.51, demonstrou que a ansiedade e a insônia possuem mecanismo
bidirecional. Indivíduos com insônia inicial, isoladamente ou combinada a outra
manifestação desta, apresentam maiores chances de vivenciarem um quadro de ansiedade
severa51. Em consonância com Bragantini et al.51, Jansson-Fröjmark e Lindblom52
sugerem que sintomas psíquicos podem atuar como fatores de risco para distúrbios do
sono.
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O artigo A947 observou que 54,6% da população que está dormindo menos que o
habitual percebem um maior estresse familiar. Ma et al53 confirma a hipótese de que um
alto nível de estresse está relacionado a má qualidade de sono. Chang et al.54 e Yeung et
al.55, correlacionam a percepção do estresse agudo como um fator responsável por
aumentar as probabilidades do desenvolvimento de distúrbios do sono, demonstrando
uma correlação entre qualidade de sono e percepção do estresse.
O artigo A1146 conclui que os impactos no sono, gerados pela epidemia, podem
ser provenientes da redução de prática de exercícios físicos no período vigente. Um
estudo feito por Kelley e Kelley56 indica que o exercício físico atua como uma abordagem
complementar ou alternativa para elevar a qualidade do sono. Em sua metanálise Chiu et
al.57 descreve que o exercício promove melhora do sono por meio de mecanismos
fisiopsicológicos. Sob tal olhar, Yang et al.58 observou que o exercício físico corrobora
para redução do escore global no PSQI, mostrando benefício na qualidade subjetiva e
latência do sono.
No Artigo A441 foi pesquisado sobre enfermeiros que estão trabalhando com
pacientes infectados por COVID-19, os quais utilizaram o ajuste do sono como uma
maneira de auxiliar na redução do estresse. Tempesta et al. 59 apresenta que o sono tem
papel fundamental no processo de formação da memória emocional. Este processo é
caracterizado por três estágios: codificação, consolidação e recuperação. O estágio da
consolidação parece estar entrelaçado as emoções, pois enquanto memórias neutras se
esvaem com o decorrer do tempo, memórias emocionais possuem uma menor
deterioração. O sono parece favorecer a retenção seletiva de memórias emocionais
negativas, em detrimento de memórias neutras. Tal colocação também é aplicável em
situações de privação do sono, porém de maneira acentuada. 59
O estágio de movimentos rápidos dos olhos (REM) do sono contribui, adjunto a
fase de ondas lentas, para a regulação e homeostase emocional e, assim, para uma
despotencialização da reatividade emocional a estímulos negativos. Ademais, o sono
REM é responsável pela consolidação da memória de extinção. A privação deste,
contribui de forma prejudicial para a memória de extinção, possibilitando o ressurgimento
da memória de medo.59 Dessa maneira, os profissionais da saúde relatados no Artigo A441
utilizando da regulação do sono, provavelmente conseguiram promover uma melhor
homeostase emocional, possibilitando uma melhor consolidação da memória de extinção.
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4.5 AUTOPERCEPÇÃO SOBRE NECESSIDADES DE CUIDADOS EM SAÚDE
MENTAL
O estudo A228 demonstrou que mais de 80% dos entrevistados identificou a
necessidade de acompanhamento por especialistas em saúde mental, para lidar com as
queixas relacionadas ao isolamento social durante a pandemia. Os participantes
evidenciaram possuir a habilidade humana de julgar criteriosamente seu estado mental,
com sua autopercepção ou de terceiros, definida como insight. 60
No estudo A722, discutiu-se a atitude perante os problemas apresentados no
contexto de pandemia pelo ponto de vista da análise comportamental, a qual considera
estímulos positivos e negativos como influenciadores do insight individual. Considerando
a pandemia como um estímulo negativo, observa-se dois grupos de indivíduos: aqueles
que tendem ao isolamento social como forma de proteção e aqueles que sentem a
necessidade de manter a rotina inalterada, a fim de ignorar o estímulo. 61 Dessa forma, há
de considerar-se que a interpretação comportamental do insight depende da inferência de
processos comportamentais, como discutido por Leonardi et al.61.
Em seu estudo, Yen et al.62 define que a conscientização do paciente é um dos
fatores que pode explicar o porquê da busca por ajuda e aceitação do tratamento. Em
concordância com Yen et al.62, o estudo A228 demonstra que 75% dos participantes
reconhecem a necessidade de que indivíduos que apresentam sintomas mentais
decorrentes da pandemia sejam tratados.
O estudo A543 adiciona a importância de controle do desespero em buscar auxílio
profissional, considerando a necessidade de isolamento social. Em face do atual cenário,
faz-se necessário lançar mão de alternativas que evitem a contaminação, como consultas
via telemedicina. Portnoy et al.63 discutiu que os planos de saúde, profissionais, sistemas
de saúde e mídia devem trabalhar em função de conscientizar a população com relação a
efetividade e segurança da telemedicina dentro das atuais circunstâncias e diminuir as
barreiras para acesso dessa ferramenta em expansão.
No estudo A324, todos os participantes elencaram a importância do apoio da
equipe de trabalho, familiares, amigos e membros da sociedade para superar o medo e
ansiedade. Pessoa et al 64, relata que as ações profissionais em saúde mental sofrem
influência direta do processo de trabalho em equipe, seja ele multidisciplinar ou
interdisciplinar.
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4.6 ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS
O comportamento comunitário é um dos fatores cruciais para evitar a elevação do
número de casos e de mortes por infecções virais30. Em meio a isso, pouca tem sido a
atenção dada ao impacto psicológico e comportamental da doença65.
O estudo A324 aponta que cerca de 82% dos participantes tiveram contato social
reduzido e 90% evitaram festas e encontros. Segundo a Organização Pan Americana de
Saúde (OPAS)66, a distância de, pelo menos, um metro entre as pessoas é essencial para
evitar a propagação do vírus. Seguindo, 75% evitaram pedir comida por delivery na
semana antecedente da pesquisa, mas segundo a Autoridade Europeia de Segurança dos
Alimentos67, não há nenhuma evidência de que o COVID-19 seja transmitido através de
alimentos. Dentre a amostra, 80% discutiram com frequência sobre a pandemia com seus
amigos, 33% estavam comprando e fazendo estoque de alimentos essenciais em casa,
75% sentiram necessidade de usar desinfetantes e luvas e 37% usavam máscara sem
apresentar sinais e sintomas aparentes. Entretanto, de acordo com a OMS 68, as máscaras
devem ser utilizadas por todas as pessoas onde houver transmissão ampla da doença. A
conclusão do estudo foi que a maioria da população analisada adotou comportamentos
compatíveis com o cuidado que se deve ter durante a pandemia.
O estudo A722 concluiu que houve um aumento de 29,1% no consumo excessivo
de bebida alcoólica, 9,5% de consumo ocasional de bebida alcoólica e 1,6% de
dependência do álcool. O aumento significativo do consumo de bebida alcoólica gera
preocupação, pois conforme a OMS69, a ingestão excessiva de álcool aumenta os riscos
para a saúde caso o indivíduo contraia o vírus, pois o etanol possui efeito nocivo para o
sistema imunológico.
O artigo A947 destaca que o convívio social se tornou mais restrito em cerca de
45,8% dos participantes com maior escolaridade e renda. Dos praticantes de exercício
físico durante este período, apenas 13% apresentaram algum nível de estresse. Ferreira et
al.70 afirma que a manutenção de uma rotina de atividade física em casa durante a atual
pandemia é imprescindível para se manter saudável e evitar aumento no ganho de peso e
consequentemente, o surgimento de comorbidades.
O estudo A1146 evidenciou que não houve aumento de comportamentos nocivos
durante a pandemia. Neste estudo não foi observado acréscimo no consumo de tabaco ou
de bebidas alcoólicas. Esses resultados são positivos, pois, segundo a União Internacional
contra Tuberculose e Doenças Respiratórias71, a fumaça do tabaco causa alterações no
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sistema imune, favorecendo o aparecimento de infecções respiratórias bacterianas ou
virais, dentre elas a COVID-19.
4.7 CIBERCONDRIA
A cibercondria é considerada uma psicopatologia digital na qual o indivíduo se
encontra obcecado com seu estado de saúde buscando respostas na internet. 72
O estudo A1273 constatou que 52,9% dos participantes fizeram o uso de mídias
sociais para obter informações sobre a COVID-19 e, além disso, apresentaram maiores
níveis de cibercondria e sobrecarga de informação em comparação aos que utilizaram
outras fontes de informação. Através de um modelo estrutural estatístico, verificou-se que
a cibercondria exercia efeito positivo sobre a intenção de se autoisolar, enquanto a
sobrecarga de informação exercia efeito negativo sobre o mesmo. A conclusão do estudo
foi de que o excesso de exposição a informações, via online, a respeito da COVID-19
desencadeou a cibercondria.
De acordo com a OPAS74, o surto de COVID-19 cursa paralelamente com uma
infodemia, que é definido como o excesso de informações relacionadas a um assunto
específico gerando dificuldade em encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis. Esse
fenômeno é ampliado pelas mídias sociais, pois possuem grande poder de disseminação
de informações. A mesma Organização74 afirma que a sobrecarga de informações afeta o
poder de tomada de decisões de um indivíduo, pois tamanha quantidade de informação
não há tempo suficiente para analisar cuidadosamente as evidências.
O artigo A1333 avaliou a prevalência de problemas de saúde mental relacionadas
com a exposição às mídias sociais durante a pandemia de COVID-19. O estudo apontou
para prevalência de depressão em 48,3% dos participantes, de ansiedade em 22,6% e a
combinação das duas em 19,4% dos usuários de mídias sociais. A conclusão dos autores
foi que há uma estreita associação entre os referidos problemas de saúde mental e o uso
de mídias sociais. Segundo a OPAS74, a exposição exagerada às mídias sociais gera uma
sobrecarga de informações nos usuários culminando em maior prevalência de ansiedade,
depressão e exaustão emocional. Em contrapartida, Brooks et al. 75, afirmam que as mídias
sociais desempenham papel crucial durante o isolamento social pois estabelecem
comunicação com a família e amigos, reduzindo sentimentos de isolamento, estresse e
pânico.
Conclui-se com esta revisão que as medidas de isolamento social repercutiram em
abalos na população - tanto no estilo de vida, quanto nos hábitos, afetando diretamente a

Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.2, p. 6380-6401 mar./apr. 2021

Brazilian Journal of Health Review 6395
ISSN: 2595-6825

saúde mental destes indivíduos. O efeito do menor convívio social, adotado como
profilaxia para disseminação do SARS-CoV-2, em conjunto com a perda de rotina
habitual e de incertezas econômicas causam alterações comportamentais e sintomas
psicossociais na população. Nota-se o desenvolvimento ou o agravo de doenças psíquicas
como depressão, ansiedade e estresse. Apesar desta revisão incluir diversos estudos
recentes, há uma limitação devido à escassez literária sobre o tema. Evidencia-se,
portanto, a necessidade de estudos primários que abordem o sofrimento psíquico e as
alterações

comportamentais

durante

o

período

de
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