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PREFÁCIO 

 

A Saúde Mental é uma área que requer atenção especial , em vista da 

sua complexidade e pelo impacto que causa na sociedade, sendo de 

grande relevância para a saúde pública . 

Ter saúde mental não se resume apenas à ausência de transtornos 

mentais. Sabe-se que há uma  diversidade de fatores que contribuem o 

bem-estar ou mal-estar  mental , como os fatores sociais, culturais e 

biológicos. Costuma-se dizer que a somatória de vários fatores 

corroboram para o o sofrimento psíquico. De forma que, compreender 

todas essas influências é extremamente importante e, especialmente, 

conhecer as possibilidades de prevenção e promoção em saúde mental, 

bem como as  políticas públicas que norteam esse campo da saúde e 

as possiblidades terapêuticas, com vistas a uma melhorar da qualidade 

de vida das pessoas que convivem com problemas dessa natureza. 

Nessa perspectiva, essa obra visa disseminar  mais o conhecimento 

sobre essa temática, tão necessária para a saúde global humana . 

Desejamos uma proveitosa leitura e que desperte a motivação dos 

leitores e leitoras para novas investigações, assim como estimule os 

cuidados em saúde mental . 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos trinta anos, os distúrbios 

mentais e comportamentais foram respon-

sáveis por cerca de um quarto de todos os anos 

perdidos por incapacidade no mundo. Nesse 

período, os anos de vida perdidos decorrentes 

de transtornos mentais, neurológicos e de 

abuso de substâncias aumentaram 38% e 

representam 7,4% da carga mundial total de 

problemas de saúde (WENCESLAU e 

ORTEGA, 2015). 

No Brasil, a criação da uma Política 

Nacional de Saúde Mental fundamentou a 

redução progressiva dos leitos psiquiátricos, a 

extensão e a consolidação da rede extra-

hospitalar de base comunitária, representada 

pelos Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos e 

a Atenção Primária à Saúde (APS) (VIDAL, 

2008). 

A Atenção Primária à Saúde (APS) 

representa a porta de entrada preferencial do 

Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, o 

local de primeiro acesso das pessoas ao 

Sistema de Saúde. Suas práticas devem ser 

pautadas pelos determinantes do processo 

saúde-doença, com capacidade resolutiva para 

cerca de 80% dos problemas de saúde da 

população adstrita – inclusive no tocante aos 

cuidados em saúde mental. Deve ainda 

considerar a subjetividade do indivíduo no seu 

contexto familiar e como integrante de grupos 

e comunidades socioculturais. Tais abor-

dagens representam o conjunto de ações que 

impactam na situação de saúde dos 

indivíduos, visando à promoção, proteção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento e reabi-

litação, garantindo a continuidade e integra-

lidade da atenção à saúde, além da coorde-

nação da assistência dentro do próprio sis-

tema, da atenção centrada na família, da orien-

tação e participação comunitária e da compe-

tência cultural dos profissionais (BRASIL, 

2013; REBELLO et al., 2014; FERTONANI 

et al., 2015; WENCESLAU e ORTEGA, 

2015). 

O cuidado em saúde mental na APS é 

extremamente estratégico, pois permite maior 

proximidade das equipes com os usuários, 

desse modo os profissionais se veem mais 

próximos do sofrimento psíquico dessas 

pessoas. Os serviços da APS são mais 

acessíveis e disponíveis às comunidades, 

assim, quando existe a sua integração com os 

demais serviços da saúde mental, obtém-se 

melhora na identificação dos casos e no 

acesso aos usuários (BRASIL, 2013; 

WENCESLAU e ORTEGA, 2015). 

Nessa perspectiva, vale destacar que na 

organização e no planejamento público em 

saúde, muitos sucessos foram alcançados por 

meio dos programas de saúde e da atuação das 

equipes multiprofissionais. Nestes, as práticas 

clínicas e as políticas de saúde foram poten-

cializadas pelo enfoque epidemiológico e 

territorial em benefício de clientes e usuários 

do SUS; ainda que esses resultados não sejam 

garantia de igualdade (RIBEIRO, 2000). 

 

MÉTODO 

 

Desenho do estudo 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão 

sistemática, quanti-qualitativa de cunho 

exploratória. Conforme Goldim (2002), na 

pesquisa qualitativa o fenômeno a ser pes-

quisado é cuidadosamente observado, sendo 

que a essência deste tipo de pesquisa é a 

descrição, que visa ter uma visão total do 

processo estudado. A abordagem qualitativa 
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permite desvendar processos sociais, construir 

novas abordagens, revisar e criar conceitos e 

categorias durante a investigação, trabalhando 

com: 

Significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos, que não podem 

ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(MINAYO, 2010, p.21). 

 

Período da coleta 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada 

através de buscas informatizadas da literatura 

científica na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) especificamente nas bases de dados 

bibliográficos LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) 

e SciELO (Scientific Electronic Library 

Online), utilizando os seguintes descritores: 

“Saúde Mental”; “Atenção Primária à Saúde”; 

“Equipe Multiprofissional”.  

Na etapa subsequente foram selecionados 

os artigos de interesse para este estudo, 

considerando como critérios de inclusão os 

seguintes: recorte temporal, delimitando o 

período das publicações entre os anos de 2015 

a 2019, com textos redigidos em todos os 

idiomas. Foram excluídos da seleção os 

resumos em anais de congressos e artigos 

indisponíveis na íntegra através do Sistema 

BIREME, e estudos repetidos em mais de uma 

das bases de dados selecionadas. 

 

Análise dos dados 

 

Os dados foram analisados utilizando-se o 

método de análise de conteúdo, onde foram 

desdobrados em três fases distintas: pré-

análise; exploração do material e tratamento 

dos resultados.  

Inicialmente procedeu-se com a pesquisa 

nas bases de dados por meio dos descritores, 

nesse primeiro momento foram identificados 

1060 estudos. Na fase seguinte, os estudos 

foram filtrados conforme recorte temporal 

(2015 à 2019), sendo que alguns artigos de 

alta relevância do ano de 2020 foram 

acrescentados ao escopo desta revisão, nesse 

segundo momento foram selecionados 250 

estudos. 

Dentre essa amostra, foram selecionados 

apenas os textos completos, o que reduziu o 

número de estudos para 238. Partindo deste 

valor, realizou-se a leitura criteriosa dos 

títulos, excluindo-se os estudos que não 

possuíam relação com os objetivos deste 

estudo, sendo selecionados 118 estudos. Na 

fase seguinte, foram lidos todos os resumos e 

retirados os trabalhos repetidos e/ou cuja 

metodologia não estava alinhada com o mote 

deste trabalho (n = 73) artigos. 

Por fim, procedeu-se com a leitura na 

íntegra de todos os estudos selecionados, 

sendo excluídos mais 11 estudos que não 

tinham convergência com este trabalho, tota-

lizando assim 62 artigos que foram efetiva-

mente analisados neste estudo. Os artigos 

explorados demonstram a contemporanei-

dade e a representatividade do tema, sendo 

que os anos de 2018 e 2019 são os mais 

representativos pois concentram 53,23 % de 

todas as publicações realizadas nos últimos 

cinco anos. 

A tendência de crescimento no número de 

publicações ao longo dos anos, demonstra a 

preocupação e o empenho dos pesquisadores 

em discutir os temas relativos aos cuidados à 

pessoa em sofrimento psíquico, sob a luz do 

estado da arte que embasa o tema. 

A grande maioria dos estudos utiliza-se de 

metodologias qualitativas para suas análises, 
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algo esperado por se tratar de um tema 

essencialmente subjetivo. Todavia, vale 

destacar o crescente número de estudos de 

intervenção, que buscam aplicar na prática as 

melhores evidências científicas sobre o 

cuidado às pessoas em sofrimento psíquico. 

Esse movimento é extremamente relevante 

pois transcende o estudo acadêmico e coloca 

em prática ferramentas que efetivamente 

mudam a vida das pessoas. 

Os estudos em sua maioria são em língua 

inglesa e foram publicados nos Estados 

Unidos da América (EUA). Isso demonstra a 

polarização desses estudos, algo preocupante 

uma vez que o sofrimento psíquico apresenta 

incidência significativa alta em todo o mundo. 

Assim, espera-se que este trabalho também 

possa fomentar o interesse dos pesquisadores 

brasileiros em relação ao tema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

São inúmeras as barreiras impostas ao 

cuidado em saúde mental na Atenção Primária 

à Saúde. Rézio, Fortuna e Borges (2019) 

apontam como barreiras a formação deficiente 

e a consequente insegurança por parte de al-

guns profissionais, as falhas na gestão e na 

organização do processo de trabalho, o 

enrijecimento da equipe de trabalho, a buro-

cratização no processo de trabalho e na re-

lação entre os funcionários e usuários, com o 

empobrecimento subjetivo dos trabalhadores 

e, consequentemente, do cuidado prestado. 

A seguir, são abordados de modo mais 

detalhado estas e outras “barreiras do cui-

dado” sob a luz dos diferentes referenciais 

estudados. 

Barreiras de Integração e Acesso 

 

Conforme a revisão sistemática de Durbin 

et al. (2016), entre os principais obstáculos na 

integração da saúde mental na APS, des-

tacam-se a falta de recursos financeiros e de 

treinamento dos profissionais, a forte pre-

sença do modelo tradicional de atendimento 

(apenas entre médicos e usuários) e o tempo 

limitado das consultas (média de 15 a 20 

minutos). 

Para Almeida et al. (2020), em seu estudo 

descritivo, prospectivo e de abordagem quali-

tativa, os serviços de atenção à saúde 

encontram-se dispersos e isolados, essa desor-

ganização estrutural da rede assistencial, difi-

culta o adequado funcionamento dessa rede, 

especialmente no tocante ao atendimento à 

saúde mental. Essa desorganização e frag-

mentação do sistema de saúde restringe o 

acesso aos usuários portadores de sofrimento 

psíquico a cuidados primários de saúde. Isso 

dificulta seu acesso a cuidados preventivos 

necessários para gerenciar suas doenças fí-

sicas comórbidas, como consequência, esses 

usuários em geral buscam os departamentos 

de emergência e a internação hospitalar. 

 

Barreiras na Formação 

 

Para Almeida et al. (2020), um dos 

principais entraves no cuidado em saúde 

mental pelas equipes de saúde da família é a 

deficiência na construção teórica e seu reflexo 

na assistência. Para os autores, a insegurança 

decorrente da falta de conhecimento cien-

tífico, leva a insegurança por parte de alguns 

profissionais, o que impede que o cuidado seja 

realizado de forma efetiva e holística, pois os 

profissionais não conseguem reconhecer o 

“produto final” do seu processo de trabalho 

em saúde mental (RÉZIO; FORTUNA; 

BORGES, 2019). 
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Marques et al. (2018) afirma que ainda 

existe muita discriminação em relação aos in-

divíduos em sofrimento psíquico, o que mu-

itas vezes gera depreciação e incompreensão 

em relação à esse sofrimento, o que leva a 

segregação desses indivíduos na sociedade. 

 

Barreiras de Suporte às Equipes 

 

Entende-se como suporte às equipes, as 

ferramentas gerenciais de apoio à discussão e 

condução dos casos, a exemplo do apoio 

matricial ou matriciamento. 

Iglesias e Avellar (2019) desenvolveram 

um estudo qualitativo que teve como objetivo 

analisar o matriciamento em saúde mental, a 

partir das concepções e práticas das equipes 

de referência, equipes matriciais e gestores de 

unidade. Esses identificaram que, muito 

embora esses profissionais tenham trazido em 

suas entrevistas conceituações próximas ao 

que, teoricamente, tem sido discutido sobre 

matriciamento, in loco pode-se observar 

práticas que destoam da complexidade da 

proposta matricial, tais como: subutilização 

dos recursos matriciais (limitado à discussões 

superficiais dos casos), equipes de referência 

aferrolhadas a ideia de encaminhamento, 

desconhecimento dos gestores quanto às 

pretensões do matriciamento, matriciadores 

com pouca identificação com a proposta, 

desconhecimento acerca do cerne do matri-

ciamento e pouco manejo das tecnologias 

relacionais. 

 

Barreira no Cuidado às Comorbidades 

 

Segundo Perrin et al. (2018) e Young et 

al. (2018), usuários com doença mental grave 

têm uma expectativa de vida mais curta, 

morrendo em média 25 anos mais cedo do que 

a população em geral. Essa dicotomia nos 

índices de mortalidade se deve especialmente 

em virtude do peso das doenças evitáveis, não 

tratadas de forma ineficaz nessa população. 

Tais mortes, em geral, decorrem de doenças 

cardiovasculares, respiratórias e câncer. 

Todavia, os autores reforçam que, na maioria 

das vezes, essas pessoas não estão inseridas na 

APS e, consequentemente, não recebem 

cuidados preventivos de alto impacto. 

Diante dessas barreiras, os referenciais 

estudados apontam inúmeras ferramentas/ 

instrumentos de cuidado capazes de fornecer 

um cuidado holístico às pessoas em 

sofrimento psíquico. A seguir, serão discu-

tidas as principais delas: 

 

CUIDADOS BASEADOS EM EQUIPE 

 

A integração da saúde mental viabiliza 

uma abordagem centrada no usuário e na fa-

mília, alicerçando um cuidado baseado em 

uma equipe capaz de fornecer cuidados base-

ados em evidências científicas, visando popu-

lações específicas e com resultados identifi-

cáveis e mensuráveis. Os modelos de cui-

dados integrados incluem “gestão de cuidados 

crônicos”, “cuidados de saúde comportamen-

tal integrados”, “cuidados colaborativos” e 

“casa médica” (GILES e MARTINI, 2017; 

CHEUNG et al., 2018). 
 

1.1. Cuidado Colaborativo 
 

Para George et al. (2018), os cuidados 

colaborativos são uma tentativa sistemática de 

fornecer atendimento holístico e integrado 

para usuários com condições crônicas de 

saúde mental no ambiente de Atenção Pri-

mária à Saúde. 

O cuidado colaborativo é uma proposta de 

intervenção que tem o objetivo de integrar a 
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equipe multiprofissional da APS, principal-

mente por meio do compartilhamento de 

competências e do conhecimento entre as 

equipes. Segundo estudos realizados por 

Fallucco et al. (2017), o cuidado colaborativo 

é útil pois ajuda os profissionais a iden-

tificarem e a atenderem as necessidades dos 

usuários com maior facilidade, gerando assim, 

um atendimento de maior qualidade. 

Esse modelo representa a mudança dada 

pela integração entre os cuidados com a saúde 

física e a saúde comportamental. Seus 

princípios fundamentais incluem a abordagem 

em equipe e o cuidado baseado na população; 

tendo como alicerce as melhores evidências 

científicas e a aferição de resultados 

(CHWASTIAK et al., 2018; PERRIN et al., 

2018). 
 

1.1.1. O papel do Assistente Social 
 

No estudo de Moye et al. (2019) o foco 

está na atuação do assistente social de 

assistência colaborativa. Esse profissional 

identifica os usuários que possuem indicação 

de acompanhamento, analisa o histórico 

desses usuários e inicia o contato a fim de 

construir o vínculo e explorar as necessidades 

de saúde comportamental desses usuários. O 

assistente social e o usuário exploram os ele-

mentos da saúde comportamental, discutem 

opções de tratamento, incluindo o encaminha-

mento para psicoterapia e psiquiatria ou, até 

mesmo, uma breve terapia cognitivo-compor-

tamental. 
 

1.1.2. O Papel do Psicólogo 
 

No relato de experiência de Gómez et al. 

(2019), os autores apresentam os resultados da 

experiência de transferir o psicólogo clínico 

para as unidades APS. A proposta é desen-

volver um programa conjunto e comunitário, 

padronizando o tratamento de doenças men-

tais na APS. O artigo propõe o desenvol-

vimento de canais de integração entre o 

primeiro e o segundo nível de atenção em re-

lação à atenção à saúde mental, através da arti-

culação entre a APS e a Atenção Espe-

cializada em Saúde Mental, oferecendo uma 

atenção integral, de qualidade e alicerçada na 

continuidade do cuidado. 

 

1.1.3. O Papel do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) 

 

Como foi colocado por Silva et al. (2018), 

os NASF representam uma possibilidade de 

intervenção voltada aos cuidados em saúde 

mental junto à comunidade. Apesar do nú-

mero limitado de profissionais, a potencia-

lidade desse grupo está sensivelmente atrelada 

ao caráter especialista dos trabalhadores e as 

possibilidades de troca dentro da equipe de 

saúde. 

 

1.2. Gestão de Cuidados Crônicos 

 

Para Bauer et al. (2019), o modelo de 

cuidados crônicos colaborativo, baseia-se 

justamente na facilitação. Os autores apontam 

que os resultados alcançados por meio da 

implementação da facilitação, quanto à 

Medida de Desenvolvimento da Equipe, 

expressam a associação da facilitação com 

melhorias na clareza do papel e primazia da 

equipe; pontos esses que tiveram melhora 

significativa. Além disso, os resultados de 

intervenção estão associados a uma redução 

estatisticamente significativa e sustentada na 

taxa de hospitalização por saúde mental. 

Kilbourne et al. (2019), diferem de 

opinião. Para os autores, o Modelo de Cui-
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dados Crônicos Colaborativo não se restringe 

ao papel do facilitador, mas abarca também 

componentes como a autogestão, a gestão de 

cuidados e os sistemas de informação clínica 

ou descoberta de casos. No ensaio clínico, um 

gerente de atendimento, com mestrado em 

serviço social clínico, interviu junto aos 

usuários tendo como base esses três compo-

nentes obtendo como resultado, a redução dos 

sintomas depressivos e a melhoria da quali-

dade de vida relacionada à saúde para um 

grupo de indivíduos com transtornos de hu-

mor (depressão e transtorno bipolar). 

 

1.2.1. Facilitação 

 

Conforme ressaltado por Hunter et al. 

(2018) em seu estudo Primary Care Beha-

vioral Health (PCBH) Model Research: 

Current State of the Science and a Call to 

Action, a incorporação de um consultor de 

saúde comportamental, levou a três benefícios 

principais aos usuários: satisfação por parte 

dos usuários, funcionamento – melhora nas 

pontuações globais de saúde comportamental 

pós-intervenção, - e Sintomatologia (melho-

rias nos sintomas relativos à ansiedade, 

depressão, insônia, transtorno de estresse pós-

traumático e uso de tabaco). 

 

1.2.2. O manejo da depressão 

 

De acordo com Cozine e Wilkinson 

(2016), no estudo “Depression Screening, 

Diagnosis, and Treatment Across the Life-

span”, a depressão é uma doença muito 

comum e de manejo desafiador. Alguns gru-

pos sofrem um maior risco de desenvolverem 

depressão, como idosos, pessoas com 

histórico familiar ou anterior de doença 

mental e pessoas com doenças crônicas. 

Ademais, aqueles que abusam de substâncias 

ilícitas ou álcool, que são viúvos, divorciados 

ou que nunca se casaram, e pessoas com 

múltiplas queixas somáticas também apresen-

tam um risco aumentado para a doença.  

Segundo o estudo, aproximadamente dois 

terços das pessoas com depressão apresentam 

um maior risco de serem mal diagnosticadas 

(COZINE e WILKINSON, 2016). 

 

METODOLOGIAS ATIVAS COMO 

ESTRATÉGIA DE ENSINO APREN-

DIZAGEM 

 

Em seu estudo qualitativo e analítico, 

Fernandes et al. (2019) descreveu a utilização 

das metodologias ativas de ensino-apren-

dizagem como estratégia para a capacitação 

no manejo de usuários dependentes de drogas 

e redução de danos para trabalhadores da 

APS. Os resultados deste estudo mostraram 

que as metodologias ativas representam uma 

estratégia pedagógica viável e eficaz para a 

discussão dessa temática, bem como potenci-

alizadora do processo de ensino aprendiza-

gem.  

Essas metodologias também se mostraram 

capazes de fomentar o trabalho em equipe e a 

postura ética colaborativa, comprometida com 

as necessidades da sociedade. A correlação 

entre teoria e prática estimula o pensamento 

crítico-reflexivo e, além disso, estimula o 

profissional a repensar e ressignificar sua 

prática (FERNANDES et al., 2019). 

 PROJETO TERAPÊUTICO SINGU-LAR 

(PTS) 
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O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é 

uma ferramenta de cuidado que visa a atenção 

das necessidades de saúde de cada usuário 

com singularização. Essa estratégia é desen-

volvida a partir da discussão do caso entre a 

equipe multidisciplinar e da participação do 

usuário na construção do cuidado e das ações 

terapêuticas, gerando assim, um tratamento 

integral ao sujeito, considerando também, a 

sua história de vida, seus aprendizados e a sua 

rotina. Faz-se necessário que os profissionais 

da saúde recomendem somente terapêuticas 

cientificamente testadas e comprovadas, ou 

seja, psicoterapias, antidepressivo etc. Tais 

recomendações devem ser apropriadas para se 

atingir os objetivos do PTS (CHEUNG et al., 

2018). 

A partir do estudo de Oliveira Silva et al. 

(2016), intitulado “Percepção de Profissionais 

de Saúde Mental Sobre o Projeto Terapêutico 

Singular”, o PTS deve ser realizado em quatro 

etapas: definição das hipóteses diagnósticas, 

definição das metas, divisão das responsa-

bilidades e reavaliação. Ademais, esse mesmo 

estudo mostrou que o PTS ajuda na criação de 

vínculos entre a equipe de saúde, usuários e 

família, promovendo a construção compar-

tilhada do cuidado entre os diversos serviços 

da rede de atenção à saúde. 

 

MATRICIAMENTO 

 

Almeida et al. (2020) afirma que é 

imprescindível que haja uma interligação 

entre os serviços de saúde da atenção primária 

à saúde e os serviços especializados de 

atenção à saúde mental. Para os autores, o 

apoio matricial representa uma importante 

ferramenta capaz de aproximar profissionais 

especialistas e não especialistas, estimulando 

a prática multiprofissional como estratégia de 

apoio aos profissionais generalistas; algo 

capaz de contrapor o cenário de pouco 

conhecimento científico e fragilidade na inte-

gração da rede de atenção à saúde. 

Corroborando com a perspectiva de 

Almeida et al. (2020), Iglesias e Avellar 

(2019) elencam que: 

 

[...] o matriciamento se afirma como 

recurso de construção de novas práticas 

em saúde mental também junto às 

comunidades, no território onde as 

pessoas vivem e circulam, pela sua 

proposta de encontros produtivos, 

sistemáticos e interativos entre equipes 

da Atenção Básica e equipes de saúde 

mental.      (IGLESIAS e AVELLAR, 

2019, p.1248) 

 

Fica claro que a relação por vezes é 

pautada na verticalidade de transmissão do 

conhecimento e na postura cerceadora do 

encaminhamento à especialidade, o que pode 

comprometer a relação entre as equipes e, 

consequentemente, inviabilizar o processo de 

troca de conhecimento (IGLESIAS e 

AVELLAR, 2019). 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 

SAÚDE 

 

Para muitas instituições de saúde, os 

esforços de desenvolvimento da força de 

trabalho ocorrem após a contratação, uma vez 

que é muito comum que os gestores en-

contrem dificuldades em contratar profis-

sionais com as habilidades necessárias para o 

cuidado comportamental de indivíduos em 

sofrimento psíquico.  
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O treinamento de prestadores de cuidados 

primários no cuidado de pessoas em sofri-

mento psíquico fomenta a compreensão não 

apenas de quais serviços prescrever, mas 

também a melhor forma de oferecer cuidados 

de alta qualidade ao maior número de usuários 

(GILES & MARTINI, 2017; SERRANO et 

al., 2018). 

Os esforços no processo de capacitação da 

equipe de trabalho devem ser capazes de gerar 

impacto significativo. Devem, além disso, ser 

progressivos de modo a atender com integra-

lidade às demandas dos usuários em sofri-

mento psíquico (SERRANO et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que o cuidado prático às 

pessoas em sofrimento psíquico é histórico e 

socialmente deficiente, ainda que existam 

inúmeros estudos que apontem para caminhos 

exitosos no atendimento integral e huma-

nizado dessa parcela da população.  

Para que haja uma profunda transfor-

mação nesse cenário, é necessário que os 

cuidados em saúde mental sejam focados 

integralmente nos indivíduos e suas neces-

sidades. Ademais, é imprescindível que haja 

um trabalho colaborativo, integrado e multi-

profissional entre as equipes da Atenção 

Primárias à Saúde e os Serviços Especi-

alizados em saúde Mental. 
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INTRODUÇÃO 
 

O advento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em 1990, por intermédio da 

manifestação popular ocorrida em 1986 na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, serviu como 

propulsor para um movimento por parte dos 

trabalhadores da saúde mental, cujo objetivo 

era remodelar os tratamentos empregados às 

pessoas com transtornos mentais, evitando, 

desse modo, as internações manicomiais. A 

organização dos trabalhadores da saúde 

mental constituiu-se em um importante movi-

mento popular que acabou resultando, em 

1987, na criação do primeiro Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) do país 

(MACHADO, 2020). 

Em 1989 foi apresentado ao Congresso 

Nacional um projeto de lei que visa regula-

mentar os direitos das pessoas com trans-

tornos mentais e, concomitante a isso, a 

substituição dos manicômios existentes pelos 

CAPS. Destarte, na década de 90, com a 

realização da II Conferência Nacional de 

Saúde Mental, o Brasil avança nessa dis-

cussão e emergem as primeiras normas 

federais e regulamentações, no tangente à 

implantação de serviços diários de atenção à 

saúde mental, substitutivos aos hospitais 

psiquiátricos (FERNANDES et al., 2020). 

O novo olhar para a saúde mental, com 

foco no indivíduo e não no transtorno mental, 

intensificou a disseminação dos CAPS pelo 

país, impulsionando a promulgação da Lei n. 

10.216, de 06 de abril de 2001, que prevê as 

diretrizes para a consolidação da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, bem como a extinção 

gradual dos manicômios existentes. Desta 

forma, o despontar do SUS, aliado ao 

movimento da Reforma Psiquiátrica Brasi-

leira, corroboram para um novo pensar e agir 

nos aspectos relacionados à saúde mental da 

população em sofrimento psíquico 

(CARVALHO & FRANCO, 2015; FERNAN-

DES et al, 2020).  

Para atender aos propósitos da reorgani-

zação do modelo de cuidado em saúde mental 

e aos princípios da humanização, previstos 

pela Política Nacional de Humanização, faz-

se necessário qualificar os profissionais de 

saúde, durante e após sua formação acadê-

mica, para o cuidado em saúde mental. Ao 

encontro dessa lógica encontra-se a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde 

que propõe a qualificação contínua e perma-

nente dos profissionais envolvidos no pro-

cesso de cuidado individual e/ou coletivo 

(SILVA & DUARTE, 2015; MEZZA & 

TORRENTÉ, 2020). 

As Redes de Atenção à Saúde, constituem 

ferramentas úteis na articulação e integra-

lidade do cuidado. No âmbito da saúde mental 

destaca-se a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) que prevê uma rede organizada e 

adequadamente preparada para realizar o 

cuidado do indivíduo em sofrimento psíquico 

na promoção de saúde, prevenção de agravos 

e cura de doenças (BRASIL, 2013). O 

principal objetivo da RAPS é a emancipação 

dos indivíduos com transtorno mental, por 

intermédio da reinserção social e maior envol-

vimento da família no processo de cuidado.  

Para que haja um alinhamento com a 

lógica da RAPS, é necessário que os 

profissionais que atuam no contexto da saúde 

mental, estejam preparados para esse novo 

modo de cuidar. A definição se há ou não esse 

preparo provém dos relatos dos próprios 

trabalhadores, que traduzem suas emoções 
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frente às situações de crise. É a partir de 

sentimentos e emoções relatadas que se pode 

compreender e identificar eventos ou fatores 

que geram mudanças e motivações (MEZZA 

& TORRENTÉ, 2020). 

Por vezes, a mudança de rotinas e formas 

de cuidado não é encarada de forma positiva 

pelos profissionais, talvez por receio do novo, 

gerando sentimentos de angústia e insegu-

rança. Implementar um novo modelo de 

cuidado em saúde, requer o abandono de 

práticas aprendidas ao longo do processo de 

formação. Ainda é frequente o ensino frag-

mentado do cuidado em saúde mental, focado 

no tratamento de transtornos mentais e não no 

cuidado do indivíduo que apresenta um 

transtorno mental (MEZZA & TORRENTÉ, 

2020).  

Desse modo, para que se possa mudar o 

modo de cuidar, é necessário mudar o modo 

de ensinar, para que os futuros profissionais 

tenham a capacidade de construir um olhar 

integral para o indivíduo. Nesse sentido, surge 

o seguinte questionamento: como são as 

trajetórias dos profissionais de saúde inseridos 

na RAPS? Essa pesquisa tem como objetivo 

conhecer a trajetória profissional dos 

trabalhadores, inseridos na RAPS, que atuam 

no cuidado às pessoas em situação de crise em 

saúde mental. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória 

descritiva com abordagem qualitativa, recorte 

do macroprojeto “Rede de Atenção Psicos-

social no Brasil: discursos e práticas”, do 

Laboratório de Tecnologia e Inovação na 

Educação, Pesquisa e Extensão em Atenção 

Psicossocial e Drogas (APIS) da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC).  

O público-alvo da pesquisa foram 429 

profissionais da RAPS, participantes do Curso 

Crise e Urgência em Saúde Mental, com 

formação em nível universitário, que atuam 

no cuidado em saúde mental no SUS, oriundos 

das diversas regiões do Brasil. O curso é uma 

modalidade de atualização profissional, 

resultado da parceria entre o Ministério da 

Saúde, UFSC e Universidade Aberta do SUS 

(UNASUS), por meio do APIS. A oferta da 

atualização profissional se dá através da 

educação à distância, o que possibilita al-

cançar um maior número de profissionais e em 

diferentes localidades. 

Os critérios utilizados para inclusão na 

pesquisa foram: estar matriculado no Curso 

Crise e Urgência em Saúde Mental; preencher 

o portfólio com a atividade perfil do parti-

cipante; responder às quatro questões reflexi-

vas propostas como atividades do curso; con-

cluir o curso e concordar com a participação 

na pesquisa após a finalização do curso. Os 

participantes só foram abordados sobre a 

participação na pesquisa ao término do curso 

para que não houvesse influência em sua 

realização. 

Do público-alvo inicial, 429 profissionais 

matriculados no curso, 56 desistiram de fina-

lizá-lo, e dos 302 profissionais que atendiam 

aos critérios de inclusão, 156 concordaram em 

participar da pesquisa, mediante assinatura 

eletrônica do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. A coleta dos dados ocorreu 

entre agosto de 2015 e janeiro de 2016, após 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa com Seres Humanos da UFSC, sob 

parecer n. 924.432/2014, conforme prevê a 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde. 
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A caracterização dos participantes da 

pesquisa foi realizada por meio do preen-

chimento do portfólio da atividade perfil do 

participante, que abrangia as seguintes infor-

mações: sexo, idade, profissão, procedência e 

local de trabalho. A coleta dos dados ocorreu 

a partir dos portfólios com questões refle-

xivas, respondidas pelos participantes ao 

longo do curso, onde discorriam sobre suas 

práticas profissionais ponderando alternativas 

para as possíveis necessidades de modi-

ficações em suas realidades. Dentre as quatro 

questões reflexivas propostas no curso, para 

essa pesquisa selecionou-se a seguinte: “Hoje 

você é um trabalhador da RAPS/RUE [Rede 

de Urgência e Emergência]. Explique sua 

trajetória até este momento”. 

Para análise dos dados optou-se pelo 

método da Análise de Conteúdo proposta por 

Bardin (2015), contemplando suas três fases: 

pré-análise; exploração do material e 

tratamento das informações. Na primeira fase 

organizou-se o material, tornando-o operaci-

onal e sistematizando as ideias iniciais através 

da impressão e organização dos portfólios res-

pondidos pelos participantes. Na sequência, 

procedeu-se a codificação, classificação e 

categorização dos dados coletados, utili-

zando-se códigos de identificação variando de 

A1 a A156, de modo a preservar o anonimato 

dos participantes. Na terceira e última etapa 

realizou-se a condensação e o destaque das 

informações coletadas, que permeou a análise 

crítico-reflexiva do material (BARDIN, 

2015). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados da caracterização dos profis-

sionais, apresentados na Tabela 2.1, reve-

laram uma grande variação de faixa etária dos 

profissionais atuantes na RAPS, variando de 

22 a 61 anos idade. A maioria dos profis-

sionais apresenta idade entre 32 e 41 anos 

(37,2 %), também evidenciou predomínio de 

profissionais do sexo feminino (80,8 %). 

Identificou-se a participação de 12 diferentes 

profissões, destacando-se em maior quan-

titativo os psicólogos (38,5 %).  

Percebe-se na caracterização dos profis-

sionais que a maioria é composta por adultos, 

tendo pequena parcela de adultos jovens, e 

ainda menor, de idosos, corroborando com os 

dados encontrados por Sturmer et al. (2020). 

Essa característica possivelmente justifica a 

resistência que ainda decorre no que tange às 

mudanças nos modelos de cuidado, visto que 

a maioria desses profissionais já estão for-

mados há algum tempo, e talvez, tenham rece-

bido uma formação não alinhada aos moldes 

da RAPS, posto que essa é relativamente 

incipiente, tendo surgido apenas em 2011, por 

intermédio da Portaria 3.088 (FERNANDES 

et al., 2020). 

O predomínio de profissionais do sexo 

feminino segue a tendência encontrada por 

outros pesquisadores como Sturmer et al. 

(2020) e Martins et al. (2020), acreditando ser 

essa uma tendência na área da saúde 

(STURMER et al., 2020; MARTINS et al., 

2020). É provável que essa característica 

também se justifique pelo expressivo quan-

titativo de profissionais enfermeiros partici-

pantes da pesquisa, considerando que a enfer-

magem é uma profissão predominantemente 

feminina. Há uma tendência de maior 

participação de enfermeiros em pesquisas que 

envolvem profissionais de saúde, conforme 

encontrado no estudo de Koerich et al. (2020). 
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Tabela 2.1 Caracterização dos profissionais da RAPS, participantes do Curso Crise e Urgência em 

Saúde Mental (n = 156) 

 

Variável (n) (%) 

Idade em anos 

22 – 31 46 29,5 % 

32 – 41 58 37,2 % 

42 – 51 37 23,7 % 

52 – 61 15 9,6 % 

Sexo 

Feminino 126 80,8 % 

Masculino 30 19,2 % 

Profissão 

Assistentes Sociais 22 14,1 % 

Educadores Físicos 2 1,3 % 

Enfermeiros 44 28,2 % 

Farmacêuticos 1 0,6 % 

Médicos Clínicos Gerais 1 0,6 % 

Médicos de Família e Comunidade 1 0,6 % 

Médicos Psiquiatras 6 3,8 % 

Musicoterapeutas 1 0,6 % 

Nutricionistas 2 1,3 % 

Pedagogos 3 2 % 

Psicólogos 60 38,5 % 

Terapeutas Ocupacionais 13 8,3 % 

Local de atuação da RAPS 

CAPS AD II 6 3,8 % 

CAPS AD III 5 3,2 % 

CAPS I 10 6,4 % 

CAPS II 70 44,9 % 

CAPS III 33 21,2 % 

Gestão 7 4,5 % 

Hospital Geral 13 8,3 % 

Unidade Básica de Saúde 11 7,1 % 

Unidade de Pronto Atendimento 1 0,6 % 

Região do país 

Centro-Oeste 27 17,3 % 

Nordeste 47 30,1 % 

Norte 19 12,2 % 

Sudeste 44 28,2 % 

Sul 19 12,2 % 

 

  



 

17 
 

Capítulo 2  
Saúde Mental Saúde Mental Edição II 

. 2 

 
Tempo de conclusão da graduação em anos 

1 – 3 24 15,2 % 

4 – 7  44 28,3 % 

8 – 15  58 37 % 

16 ou mais 30 19,5 % 

Tempo de atuação no local atual da RAPS em anos 

< 1 9 5,7 % 

1 – 3 88 56,6 % 

4 – 7 24 15,1 % 

8 – 15 29 18,8 % 

16 ou mais 6 3,8 % 

 

É curiosa a ampla participação de 

profissionais psicólogos, denotando que esses 

profissionais buscam com frequência por 

capacitação profissional. Do mesmo modo, 

chama a atenção a baixa participação de 

médicos e fica a reflexão do porquê desse 

dado: falta de motivação? Falta de interesse? 

Sentimento de pleno conhecimento? Falta de 

oportunidade? Silva et al. (2013) expõem que 

há uma negação por parte dos médicos em 

participar de pesquisas, e talvez seja essa a 

resposta para os dados desse estudo (SILVA et 

al., 2013). 

Com relação aos locais de atuação 

mostrou-se maior participação de profisionais 

que atuam no CAPS tipo II, que atende 

transtornos mentais graves e persistentes, 

incluindo os decorrentes do uso de substâncias 

psicoativas (44,9 %).  

Quanto à distribuição geográfica, os 

profissionais da região nordeste do Brasil 

foram os mais numerosos (30,1 %). Em 

relação ao tempo em que estão graduados, a 

maioria apresenta entre 8 e 15 anos de 

formação e, com relação ao tempo em que 

estão atuando no local atual da RAPS, a 

maioria tem entre 1 e 3 anos de inserção 

(56,6 %). 

No detalhamento de cada região, iden-

tificou que entre os estados da região 

Nordeste, o que teve maior participação de 

profissionais foi a Bahia (25,53 %) e com a 

menor participação de profissionais foram 

Ceará e Alagoas, ambos com 6,38 % de 

representatividade. Entre os estados da região 

Sudeste, foi São Paulo que figurou com a 

maior participação de profissionais (45,45 %) 

e Rio de Janeiro ficou com a menor 

participação (4,54 %). Entre os estados da 

região centro-oeste, com a maior participação 

de profissionais foi Goiás (44,44 %) enquanto 

Mato Grosso teve a menor participação 

(7,41 %). Entre os estados da região Norte, 

Tocantins foi o que contou com maior 

participação de profissionais (26,32 %) e 

Roraima a menor participação (5,26 %). Por 

fim, entre os estados da região Sul foi o Rio 

Grande do Sul que se destacou com a maior 

participação de profissionais (56,23 %) e 

Santa Catarina a menor participação 

(10,53 %). 

Um ponto de destaque foi a expressiva 

participação de profissionais da região 

Nordeste em detrimento das regiões Norte e 

Sul que figuram a menor participação de 

profissionais. Esse dado levanta o questi-

onamento se há maior interesse por parte dos 

profissionais da região Nordeste, ou a oferta 
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de capacitação para essa região é maior em 

comparação às demais. Contudo, estudos 

como o de Sousa et al. (2020) apontam que há 

carências de investimento nos profissionais de 

saúde mental para o aprimoramento de suas 

práticas (SOUSA et al., 2020). 

O baixo quantitativo de participantes do 

Rio de Janeiro vai ao encontro dos dados da 

pesquisa de Costa et al. (2015) que apontam 

falhas na acessibilidade aos serviços de saúde 

mental no Rio de Janeiro, caracterizadas por 

barreiras de acesso. É possível que isso seja 

reflexo da falta de capacitação em saúde 

mental para o atendimento humanizado das 

demandas em saúde mental (COSTA et al., 

2015). Resta saber o porquê desse contexto 

apresentado: falta de interesse ou de 

oportunidades? 

No contexto da formação acadêmica os 

dados apontaram que aproximadamente 

metade dos participantes (48,43 %) possui 

pós-graduação, sendo 20,31 % delas na área 

de saúde mental. Quanto às experiências 

pregressas no contexto da saúde mental, 

17,18 % dos participantes revelaram que 

tiveram alguma vivência de saúde mental 

durante a graduação. Algumas falas dos 

participantes evidenciam como a falta de 

vivências impacta no preparo para o cuidado 

em saúde mental. 

 

A3: “[sinto] impotência quando chega 

paciente descompensado [em crise]”. 

 

A17: “trabalhar com saúde mental, é 

sempre um desafio, visto as dificuldades 

encontradas, pois, é uma área em que poucos 

profissionais querem atuar. Tenho encontrado 

grandes desafios”. 

 

A 25: “tive a oportunidade de encarar o 

primeiro emprego, trabalhar como Enfer-

meira no Centro de Atenção Psicossocial [...] 

um desafio para mim! Digo isso porque Saúde 

Mental não era uma área de afinidade, o 

receio imperava e imaginava como conse-

guiria desenvolver a função do cuidado em 

um serviço que acreditava não me iden-

tificar”. 

 

A 28 “iniciei minha atuação como 

Assistente Social na Associação de Pais e 

Amigos dos excepcionais [...] Meu primeiro 

vínculo empregatício foi válido como 

experiência profissional, mas pessoalmente 

foi de intenso sofrimento, pois não consegui 

me identificar com o trabalho que realizei”. 

 

A 34: “A minha inserção na área da Saúde 

Mental se deu de forma repentina e não 

planejada [...] fiz um concurso e após 3 anos 

fui [...] lotada no Caps III”. 

 

A36: “pacientes com transtornos mentais 

graves, que, por vezes, chegam para ser 

atendidos e me deixam com uma certa 

insegurança”. 

 

A37: “Os primeiros dias confesso que 

foram bastante difíceis para mim... Pensei 

muito em pedir exoneração, chorava todos os 

dias após retornar do trabalho”. 

 

A50: “Durante meu estágio curricular da 

graduação tive um primeiro contato com 

Saúde Mental [...] atualmente trabalho como 

Assistente Social no CAPS II. Posso dizer que 

me identifico com Saúde Mental e através do 

meu trabalho procuro diminuir o sofrimento 

dos usuários e familiares”. 
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A60: “A princípio assustou muito é pensei 

em desistir deste trabalho, e lembro-me da 

primeira crise de um usuário da qual eu era 

referência, eu sofri igual a ele”. 

 

Percebe-se que uma minoria dos 

profissionais (16 %) tem um tempo de 

conclusão da graduação inferior a três anos. 

Evidenciou-se na coleta de dados a discreta 

formação dos profissionais na área da saúde 

mental, o que pode impactar no atendimento 

realizado, pois sem vivências prévias fica 

mais difícil gerenciar o cuidado nesse 

contexto. Silva et al. (2013) e Sousa et al. 

(2020) apontam haver entraves na formação 

dos profissionais de saúde, em virtude da 

formação fragmentada que diverge dos ideais 

da RAPS. Apesar de já haver se passado 20 

anos da instituição da Lei 10.216 que prevê a 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, ainda é 

frequente o modelo biomédico que foca suas 

ações de cuidado na doença e não no 

indivíduo (SILVA et al., 2013; SOUSA et al., 

2020). 

A expressividade de profissionais não 

médicos dentro da RAPS permite vislumbrar 

uma equipe multiprofissional atuante. A 

prática em saúde mental requer uma visão 

ampliada dos aspectos sociopolíticos abar-

cados nas relações de trabalho para o cuidado 

prestado aos indivíduos em sofrimento 

psíquico. Esse é um fator preponderante para 

se atender à lógica do modelo substitutivo 

proposto pela RAPS, onde por um cuidado 

coletivo pode-se alçar melhores resultados na 

reinserção social dos indivíduos com 

transtorno mental, conforme apontam Sousa 

et al. (2020) e Rezio et al. (2020). 

Rezio et al. (2020) corroborando com Paes 

et al. (2013) apontam que as demandas de 

saúde mental deveriam ser atendidas prima-

riamente pelos profissionais da atenção 

primária à saúde, evitando-se a lógica dos 

encaminhamentos que pode convergir para 

uma assistência fragmentada (REZIO et al., 

2020; PAES et al., 2013). Para que isso seja 

possível, é necessário que os profissionais se 

sintam e estejam capacitados para atender às 

demandas de saúde mental. Essa capacitação 

advém de experiências prévias e da educação 

permanente em saúde. Contudo, os dados 

dessa pesquisa mostram uma baixa parti-

cipação de profissionais da atenção primária 

no curso.  

Nota-se uma inserção incipiente dos 

participantes da pesquisa nos locais de 

atuação da RAPS em que se encontram inse-

ridos atualmente. Aproximadamente 60 % dos 

profissionais está há menos de três anos em 

seu local atual de trabalho. Silva et al. (2013) 

defendem que é fundamental possuir e 

desenvolver habilidades para o desenvol-

vimento da prática em saúde mental, culmi-

nando em formação de vínculo e afinidade 

com a área (SILVA et al., 2013). Sousa et al. 

(2020) defendem a necessidade de se 

rediscutir os processos formativos dos profis-

sionais de saúde, bem como os processos 

gerenciais dos modelos de atenção à saúde, 

para que possa universalizar a humanização 

do cuidado em saúde mental (SOUSA et al., 

2020). 

As falas dos participantes desvelam os 

desafios enfrentados na inserção profissional 

na saúde mental. Alguns deixam claro que 

suas vivências durante a formação facilitaram 

a práxis; outros que entraram de forma não 

planejada expressam as dificuldades viven-

ciadas na prática laboral dentro da RAPS em 
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virtude da falta de experiências prévias. Sousa 

et al. (2020) em concordância com Silva et al. 

(2013) apontam que é indispensável um 

conhecimento teórico prévio sobre saúde 

mental para que se possa nortear a prática na 

atenção psicossocial, o que reforça a neces-

sidade de se fortalecer o ensino do cuidado em 

saúde mental nos cursos de formação profis-

sional em saúde (SILVA et al., 2013; SOUSA 

et al., 2020).  

Todavia, Paes et al. (2013) expõem que o 

fato da rede ser composta por profissionais 

com pouca experiência não implica exclu-

sivamente em aspectos negativos, uma vez 

que pode favorecer a inserção de novas 

indagações, saberes e intervenções (PAES et 

al., 2013). Obviamente, o conhecimento 

teórico, por si só, não é suficiente para 

determinar condutas e ações. É a experiência 

advinda de práticas reais que contribui para a 

segurança dos profissionais na atuação em 

saúde mental. Para tanto, se faz necessária 

maior vivência durante a formação acadêmica 

e através de educação permanente em saúde. 

É inquestionável, que a trajetória profis-

sional pregressa dos trabalhadores tem influ-

ência direta no estabelecimento do adequado, 

ou inadequado, preparo dos profissionais para 

o cuidado em saúde mental. Percebe-se nas 

falas, que aqueles que não tiveram contato 

expressivo nessa área de cuidado relataram 

maiores dificuldades para a atuação nesse 

contexto. Fica evidente a necessidade de uma 

experiência prévia como mecanismo faci-

litador para o cuidado. 

A inserção dos profissionais na RAPS 

muitas vezes ocorre de forma não progra-

mada, como relatado pelos participantes. Para 

muitos isso configura-se como desafio, per-

meado de sofrimento. A percepção de falta de 

preparo para a prática é constante na fala dos 

participantes, evidenciando a lacuna deixada 

na formação profissional. Sentimentos de 

frustração, angústia, temor e sofrimento que 

impactam no cuidado prestado é um constante 

relato dos participantes. Como será possível 

atuar na lógica da RAPS sem conhecê-la 

efetivamente? O conhecimento sobre saúde 

mental e sobre a RAPS é requisito fundamen-

tal para a atuação nesse contexto de cuidado.  

Na perspectiva da RAPS, os CAPS são 

considerados componentes especializados que 

adentram como substitutivos ao modelo 

manicomial e devem abranger o cuidado à 

família, que será coparticipe no processo de 

cuidado. Os CAPS são definidos serviços de 

atendimento individual, ou coletivo, através 

das oficinas terapêuticas que oferecem. 

Existem diferentes modalidades, conforme 

número populacional de abrangência, poden-

do ser: CAPS I para populações de até 70 mil 

habitantes, CAPS II para populações de até 

200 mil habitantes, CAPS III para populações 

acima de 200 mil habitantes e CAPS IV para 

regiões de cracolândia. Podem ser definidos 

também para populações específicas como o 

CAPSi para crianças e CAPS AD para 

atendimento de danos psíquicos decorrentes 

do uso de álcool e outras drogas (REZIO et al 

2020; SOUSA et al, 2020). 

Os modelos substitutivos propostos pelos 

CAPS contribuem significativamente para a 

humanização do cuidado, servindo como 

dispositivos facilitadores para a reinserção 

social dos indivíduos com transtorno mental, 

tornando-os protagonistas de seu autocuidado, 

conforme prevê a RAPS e reiteram Sousa et 

al. (2020). 

A clínica em saúde mental é construída e 

reconstruída através da dinâmica de trabalho 

em rede, com interação entre ação e reflexão 
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das relações entre trabalhadores e sujeitos em 

sofrimento psíquico. Não resta dúvida que a 

ausência de preparo durante a formação 

profissional acarreta dificuldades na execução 

do cuidado e gera sentimentos negativos aos 

profissionais, impondo sofrimento mental a 

quem cuida de quem sofre com transtorno 

mental. 

 

CONCLUSÃO 

 

É notória a deficiência relatada pelos 

profissionais no que tange à formação 

acadêmica para a atuação em saúde mental. 

Em contraponto ficou evidente que as 

experiências pregressas de vivências em 

saúde mental contribuem para uma maior 

segurança na execução do cuidado em saúde 

mental. Consuma-se a ideia da necessidade de 

se repensar os currículos dos cursos de 

formação profissional em saúde, permeando 

melhor a consolidação do conhecimento em 

saúde mental. 

É incontestável a necessidade de preparo 

adequado para o cuidado em saúde mental 

para que se possa atuar de forma segura, 

humanizada e efetiva, seguindo a lógica da 

RAPS. Esse preparo ocorre através da 

formação acadêmica e da educação perma-

nente em saúde. A falta de conhecimentos 

prévios acarreta dificuldades de comparti-

lhamentos de informações e trocas de saberes 

entre os profissionais. As trocas de saberes são 

a melhor ferramenta de aprendizagem. 

Denota-se que a adequação à realidade 

prevista pelos pressupostos da RAPS ainda 

está aquém do ideal. Infere-se assim, que o 

preparo para o cuidado em saúde mental 

precisa avançar. Esse avanço se faz possível 

pela formação profissional e implementação 

da educação permanente em saúde. Assim, é 

imprescindível que as ambiências, onde se 

realiza o cuidado em saúde mental, ofertem 

aos trabalhadores a oportunidade ampla de 

acesso à educação permanente em saúde. 

Necessita-se dispor da possibilidade de 

compartilhamento de saberes entre os pilares 

da RAPS, potencializando a qualidade do 

cuidado prestado ao usuário em sofrimento 

psíquico. Sugere-se que novas pesquisas 

sejam realizadas para identificar novas 

trajetórias dos profissionais que compõem a 

RAPS no contexto brasileiro. 
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INTRODUÇÃO 
 

A atenção primária à saúde (APS) é 

encarregada de ofertar atendimento essencial 

às doenças mais comuns nas pessoas, com 

ações preventivas, curativas e de reabilitação, 

promovendo saúde de forma resolutiva, na 

maioria dos casos. A APS representa o 

primeiro nível do sistema de saúde, devendo 

ser o contato inicial do paciente na rede de 

ajuda, sendo local de observação precoce de 

transtornos psicológicos e tratamento dos 

mais habituais, promovendo saúde mental 

(WENCESLAU & ORTEGA, 2015). 

Com a Reforma Psiquiátrica, a APS 

passou a ser instrumento de estratégia na 

preocupação com o bem-estar psicológico, 

visto que houve uma mudança na visão em 

relação ao paciente psiquiátrico e firmamento 

de bases territoriais para tal encargo 

(FRATESCHI & CARDOSO, 2016). 

Na literatura, ainda que em processo de 

construção, descreve-se um momento de 

ampla transformação no campo da sanidade 

mental. O cuidado psiquiátrico antes pautado 

na separação, no segregamento e na adesão de 

práticas inadequada em prol de uma melhor 

atenção, desencadeou no âmbito da saúde 

mental, a transição do modelo hospitalo-

cêntrico, para um modelo baseado na 

comunidade, que tem sido tradicionalmente a 

Reforma Psiquiátrica, no qual objetiva 

defender a mudança do sistema de atenção e 

gestão dos serviços de saúde mental. Apesar 

disso, estas alterações têm detectado 

dificuldades para superar o modelo biomédico 

no contexto do juízo mental (FRATESCHI & 

CARDOSO, 2016). 

Em virtude desses obstáculos, identifica-

se a atribuição de movimentos sociais dos 

profissionais, usuários e familiares, que têm 

beneficiado ao longo do processo, mudanças 

na legislação e apresentando sugestões de 

novos modelos de atenção em saúde mental 

(HIRDES et al., 2017). 

A reestruturação da saúde mental segue 

em vigor e sua organização horizontal e em 

rede comunica-se com a Atenção Básica. 

Mais que ação territorial, a APS e a Reforma 

Psiquiátrica partilham as mesmas concepções 

em como ser resolutivo nas exigências dos 

indivíduos, manusear as técnicas adequadas, a 

dispor-se ao cuidado integral de forma 

sustentável e intersetorial, buscando estruturar 

uma boa base de apoio ao paciente com dis-

túrbio mental (VANUCCHI & CARNEIRO, 

2012). 

O tratamento de pessoas em sofrimento 

mental proporciona uma nova oportunidade 

de mudar e designar o modo e condição de 

vida, não se limitando à melhora da patologia. 

Por isso, é substancial que o indivíduo seja 

avaliado em diversas perspectivas levando em 

conta suas aspirações, princípios e escolhas 

(JUNIOR et al., 2019). 

A terapia medicamentosa é um desafio 

para os médicos da família ou clínicos 

generalistas, principalmente em relação aos 

pacientes com depressão moderada a grave. 

Nessa linha, estudos indicam que testes 

farmacogenômicos combinatórios apresen-

taram importantes resultados no tratamento 

dessa patologia, o que indica que o conhe-

cimento desses testes pelos médicos pode 

promover respostas melhores ao tratamento. 

Como os pacientes com transtorno depressivo 

maior são conduzidos majoritariamente pela 

atenção básica, essa abordagem nesse nível de 

atenção se apresenta como uma via vantajosa 

no manejo dessa afecção, pois pode reduzir de 
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forma significante os sintomas da depressão 

no período de 8 a 12 semanas. Isso ocorre 

devido ao fato de que essa modalidade de 

exame utiliza a genética do indivíduo para 

adequar o tratamento, o que eleva a resoluti-

vidade dos casos. A despeito disso, em função 

dos custos, esse método ainda não é uma 

realidade na atenção primária, mas por reduzir 

os transtornos de um manejo ineficaz da pato-

logia e aumentar os desfechos favoráveis do 

tratamento, o custo-benefício desse teste é 

evidente, o que urge sua implementação e 

difusão (TANNER et al., 2018). 

O objetivo deste estudo foi rever o manejo 

do paciente psiquiátrico para contribuir e 

facilitar no atentimento desses pacientes na 

atenção básica. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica do 

tipo sistemática, realizada no período de jane-

iro a agosto de 2021, por meio de pesquisas 

nas bases de dados nas plataformas Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), Google Acadê-

mico, PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS). Foram utilizados os descritores: “paci-

ente psiquiátrico”, “atenção básica”, “SUS” e 

o operador booleano “E”. Desta busca foram 

encontrados 30 artigos, posteriormente sub-

metidos aos critérios de seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos nos 

idiomas inglês, português ou espanhol; 

publicados no período de 2015 a 2021 e que 

abordavam as temáticas propostas para esta 

pesquisa, estudos do tipo revisão disponibi-

lizados na íntegra. Os critérios de exclusão 

foram: artigos duplicados, disponibilizados na 

forma de resumo, que não abordavam direta-

mente a proposta estudada e que não atendiam 

aos demais critérios de inclusão. 

Após os critérios de seleção restaram 10 

artigos os quais foram submetidos à leitura 

minuciosa para a coleta de dados. Os resul-

tados foram apresentados de forma descritiva, 

divididos em categorias temáticas abordados 

com base na âncora teórica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O atual modelo assistencial muda o 

enfoque hospitalocêntrico para um modo de 

acompanhamento holístico dos pacientes e, 

com isso, a Atenção Básica (AB) passa a ser o 

centro do cuidado contínuo da população. Em 

conjunto, a Lei nº 10.216, 2001 institui os 

direitos das pessoas com transtornos mentais 

e remodela o modelo de assistência, assim, a 

Atenção Primária (AP) pode ser a porta de 

entrada para muitos indivíduos do âmbito 

psiquiátrico, em especial os casos de depres-

são e de ansiedade relacionadas ao uso de 

substâncias, esquizofrenia, transtorno bipolar 

e demência (FRATESCHI & CARDOSO, 

2016; ZANETTI et al., 2019). 

O fato de os serviços de atenção primária 

serem porta de entrada para a comunidade 

coloca em evidência a importância do relaci-

onamento contínuo equipe-paciente, princi-

palmente quando se trata do cuidado à saúde 

mental. A proximidade e a aceitação comuni-

tária estabelecida, melhora o acesso e, conse-

quentemente, aumenta a resolutividade dos 

casos de transtornos mentais frente a uma 

identificação precoce e ao manejo adequado 

em todos os níveis de atenção. No entanto, um 

entrave ainda persistente na realidade do 

Brasil é tamanha rotatividade dos profis-
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sionais da equipe de saúde da família (ESF) 

que desmonta o vínculo e a continuidade dos 

planos terapêuticos de cada indivíduo 

(WENCESLAU & ORTEGA, 2015; 

DAMOUS & ERLICH, 2017). 

A inclusão da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) na assistência da saúde mental trouxe 

espaço à indivíduos que antes não tinham 

tamanho acesso e acompanhamento contínuo 

com os serviços de saúde. Dentre eles, a 

população privada de liberdade agora con-

segue contar com suporte da ESF para tratar 

suas demandas de saúde. Visto isso, salienta-

se que a atuação da AB, no âmbito psíquico, 

se torna efetivamente possível com a proposta 

de educação continuada recomendada pelo 

matriciamento (DAMOUS & ERLICH, 

2017). 

A fim de amparar as equipes de saúde da 

AB, surge o apoio matricial, dando suporte 

técnico-pedagógico, sendo, portanto, um meio 

para descentralizar o cuidado em saúde me-

ntal, além de promover a equidade, a integra-

lidade, a qualificação do cuidado, o acom-

panhamento regular e assessoramento das 

urgências. Tanto o apoio matricial, quanto a 

equipe de referência abarcam princípios 

organizacionais e um sistema para a gestão do 

trabalho a fim de promover um diálogo entre 

as diversas ocupações (HIRDES et al., 2017).  

Para o Ministério da Saúde, todos os 

profissionais que atuam na AB têm a capaci-

dade e o dever de realizar a assistência voltada 

para a saúde mental. Ainda, recomenda-se que 

a ESF planeje suas intervenções a partir da 

compreensão do território em que atuam, visto 

que cada comunidade e cada paciente têm 

particularidades. Entretanto, ainda existem 

diversos entraves no atendimento dessa esfera 

decorrente de um modelo de formação 

profissional desconexo do modelo de 

atendimento preconizado pelas diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (ARAUJO et 

al., 2021). 

Um grande número de pacientes é captado 

e têm seu problema identificado, porém nem 

sempre o tratamento é resolutivo, eviden-

ciando os déficits que precisam ser solu-

cionados. Isso ocorre, pois, o cuidado pres-

tado no campo psíquico ainda apresenta la-

cunas relacionadas principalmente ao estigma 

herdado do modelo manicomial, além de 

equipes multidisciplinares sem a diversidade 

de profissionais necessários para o manejo da 

saúde mental, falta de recursos, ausência de 

formação adequada por parte dos profis-

sionais, assim como da dificuldade de refe-

rência e contrarreferência (CASSIANO et. al., 

2019; ARAUJO et al., 2021). 

A fim de solucionar problemas que antes 

eram mal assistidos, mudanças foram imple-

mentadas, como a inserção de equipes de 

psicólogos, terapeutas ocupacionais, equipe 

de enfermagem e assistentes sociais nos 

ambulatórios. Essa prática promoveu uma 

melhor captação de pacientes, e evidenciou a 

necessidade de uma equipe multiprofissional 

na atenção básica, para que assim, aconteça a 

prevenção de prejuízos que futuramente 

reverberam no cotidiano desses pacientes. 

Ademais, fóruns de saúde mental foram pro-

movidos, os quais destacaram a importância 

dos ambulatórios de saúde mental para tratar 

não somente quadros leves a moderados, mas 

também os quadros graves (DAMOUS & 

ERLICH, 2017). 

Além disso, pela necessidade da adoção de 

um cuidado ampliado em saúde mental, 

pautado nas singularidades de cada indivíduo, 

foi criado o CAPS. Desse modo, estabeleceu 
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uma parceria entre os ambulatórios de saúde 

mental e equipes do ESF, promovendo um 

novo arranjo no trabalho e nos fluxos de uma 

rede de atenção psicossocial que tomou a ESF 

como mais um recurso para a saúde mental. 

Essa reorganização visa o compartilhamento 

de responsabilidades entre os serviços de 

saúde mental e os da atenção primária, através 

de uma lógica que, em oposição à prática do 

encaminhamento para o especialista, requer a 

apropriação de um compromisso com o 

cuidado de uma determinada clientela, em 

conjunto com o apoio matricial oferecendo 

suporte técnico especializado para as equipes 

de ESF (ELIA, 2005). 

 

CONCLUSÃO 

 

A Atenção Primária é a porta de entrada 

para os pacientes psiquiátricos, assim como 

para os demais, no Sistema Único de Saúde 

(SUS). Dessa forma, de acordo com o atual 

modelo assistencial, as Unidades Básicas de 

Saúde devem oferecer uma visão holística a 

cada paciente e acolhê-lo em suas neces-

sidades. Para isso, as unidades contam com 

uma equipe multiprofissional para ampliar o 

cuidado oferecido. 

No entanto, dificuldades são encontradas 

para que essa assistência seja de fato reso-

lutiva. Primeiramente, a rotatividade das 

equipes das unidades de saúde, dificultando 

que o paciente crie um vínculo de confiança 

com os profissionais. Bem como o despreparo 

dos profissionais de saúde, em geral, com o 

manejo do paciente psiquiátrico e de suas 

especificidades. Problemática que poderia ser 

sanada com a educação continuada em manejo 

desses pacientes com toda a equipe da unidade 

de saúde. 

Diante disso, deve-se ter a realidade da 

assistência que a atenção primária oferece ao 

paciente psiquiátrico como uma construção, 

visando sempre a visão do indivíduo em todas 

as suas esferas de existência. Apesar de ainda 

haver muito a se fazer, a AP realiza um 

excelente papel nesse âmbito

. 
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INTRODUÇÃO 

 

O termo Saúde Mental refere-se ao bem-

estar do indivíduo, ou seja, é o modo que uma 

pessoa desenvolve habilidades para poder lidar 

com as emoções do dia a dia, tanto as boas 

quanto as desagradáveis, e trabalha de forma 

produtiva para encontrar-se capacitado a dar 

sua contribuição para a comunidade (BERTO-

LOTE, 2000). 

A Atenção Primaria à saúde (APS) é o 

primeiro nível de atenção em saúde e se 

caracteriza por um conjunto de ações de saúde, 

no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção 

de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a rea-

bilitação, a redução de danos e a manutenção 

da saúde com o objetivo de desenvolver uma 

atenção integral que impacte positivamente na 

situação de saúde das coletividades. Trata-se da 

principal porta de entrada do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e do centro de comunicação com 

toda a Rede de Atenção dos SUS, devendo se 

orientar pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade, da continuidade do cuidado, da 

integralidade da atenção, da responsabilização, 

da humanização e da equidade (BRASIL, 

[s/d]). 

Os profissionais da saúde atuantes APS 

precisam muitas vezes lidar com situações de 

adoecimentos, em um cotidiano de duras e 

violentas condições sociais. Em consonância 

com os princípios do SUS, eles têm sido convo-

cados a estruturar trabalhos e a transformar 

modos de fazer, visando o atendimento inte-

gral, priorizando as atividades preventivas e 

mantendo os serviços assistenciais. Como parte 

dessa abordagem integral, a atenção a saúde 

mental passou pôr em pratica as transfor-

mações propostas pelos ideais da Reforma 

Psiquiátrica (HORI & NASCIMENTO, 2014). 

A Reforma Psiquiátrica é processo político 

e social complexo, composto de atores, 

instituições e forças de diferentes origens, e que 

incide em territórios diversos, nos governos 

federal, estadual e municipal, nas univer-

sidades, no mercado dos serviços de saúde, nos 

conselhos profissionais, nas associações de 

pessoas com transtornos mentais e de seus 

familiares, nos movimentos sociais, e nos 

territórios do imaginário social e da opinião 

pública. Compreendida como um conjunto de 

transformações de práticas, saberes, valores 

culturais e sociais, é no cotidiano da vida das 

instituições, dos serviços e das relações 

interpessoais que o processo da Reforma 

Psiquiátrica avança, marcado por impasses, 

tensões, conflitos e desafios (BRASIL, 2005). 

O movimento da Reforma Psiquiátrica no 

Brasil teve avanços na desinstitucionalização, 

mas muito ainda precisa se efetivar, numa 

reavaliação constante das práticas vigentes, no 

sentido de um cuidado à pessoa em sofrimento 

existencial, que traga para uma efetiva possibi-

lidade de autocuidado e no qual haja instrumen-

talização dos trabalhadores de saúde e saúde 

mental, políticas que assegurem direitos e uma 

contínua preocupação com a qualidade do 

cuidado. Atuar tendo como perspectiva a rein-

serção psicossocial significa promover ações 

que intentem repensar as relações entre os dis-

positivos institucionais, a equipe e os inte-

grantes da comunidade (FARINHA & BRA-

GA, 2018). 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS) em 

23 de dezembro de 2011 tem como principal 

objetivo ofertar o cuidado em saúde mental por 

intermédio da articulação de diferentes dis-

positivos. A RAPS é constituída por cinco 

diferentes pontos de atenção: atenção psicos-

social especializada, atenção de urgência e 
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emergência, atenção residencial de caráter 

transitório, atenção hospitalar e estratégias de 

desinstitucionalização, estratégias de Reabili-

tação Psicossocial e Atenção básica em saúde 

(ÁVILA & SINIAK, 2017). 

A partir da RAPS, em 2011, o MS propõe 

uma estruturação do modelo de cuidados em 

saúde, a partir de ações da AB em um desenho 

ampliado, convocando a participação de 

diferentes equipes para um trabalho articulado 

(MOREIRA & ONOCKO-CAMPOS, 2017). 

O objetivo do presente estudo é discutir, 

informar e resumir os artigos referentes a saúde 

mental relacionada a APS, Práticas Integrativas 

e Complementares, a importância da Reforma 

Psiquiátrica, Reforma Sanitária Brasileira, Re-

de de Atenção psicossocial (RAPS), ansiedade 

e depressão, para que todos tenham mais 

conhecimento de como é significativo que 

profissionais da saúde e familiares saibam lidar 

com pacientes que apresentem algum tipo de 

transtorno mental. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão sistemática 

realizada no período de julho a agosto de 2021, 

por meio de pesquisas nas bases de dados: 

National Library of Medicine (PubMed – 

NCBI), Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE), 

Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Google 

Acadêmico e Ministério da Saúde. Foram 

utilizados os descritores: “saúde mental”, 

“ansiedade”, “mental heath”, “depressão”, 

“atenção primária à saúde”, “práticas integra-

tivas e complementares”. Desta busca foram 

encontrados 20 artigos, posteriormente sub-

metidos aos critérios de seleção. Os critérios de 

inclusão foram: artigos nos idiomas português 

e inglês; publicados no período de 2005 a 2020 

e que abordavam as temáticas propostas para 

esta pesquisa, estudos do tipo revisão, artigos 

originais ou relatos de caso e disponibilizados 

na íntegra. Os critérios de exclusão foram: 

artigos duplicados, disponibilizados na forma 

de resumo, que não abordavam diretamente a 

proposta estudada e que não atendiam aos 

demais critérios de inclusão. Após os critérios 

de seleção restaram 14 artigos, submetidos à 

leitura minuciosa para a coleta de dados. Os 

resultados foram apresentados em tabelas e de 

forma descritiva, com base na âncora teórica: 

Saúde Mental e a atenção primaria à Saúde 

(APS): Ansiedade e Depressão. Algumas 

informações on-line e documentos de cunho 

acadêmico (como Livros, Trabalhos de 

Conclusão de Curso e Dissertações) também 

serviram de apoio à pesquisa e posterior con-

fecção deste trabalho, por se tratar de infor-

mações inseridas em bases governamentais e, 

então, consideradas pertinentes. No total, fo-

ram utilizados: 1 livro, 2 trabalhos acadêmicos 

e 4 sites oficiais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Ansiedade e depressão no Brasil e no 

mundo: 

 
Os profissionais de saúde nem sempre 

esperam um tratamento ao paciente muito 

prolongado, ou que não haja cura. Eles centram 

sua atenção e esforços na doença, em algo que 

será resolvido de forma mais rápida e previsível 

para eliminação dos sintomas. Estima-se que 

mais de 300 milhões de pessoas no mundo 

sofram de depressão. Esta doença é conside-

rada uma das principais causas de incapa-

cidade no mundo, contribuindo para o aumento 

da carga global de doenças. Estatísticas apon-
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tam que mulheres acabam por ser mais afetadas 

que os homens, e com relação à idade, não há 

restrições (BRASIL, 2021). 

A depressão é mensurada mediante aos 

agravos mentais, com incapacidade funcional e 

comprometimento da saúde física, sendo repre-

sentada como uma doença de curso crônico e 

recorrente. A sua frequência varia principal-

mente mediante a faixa etária, situação de 

saúde e condições de vida. Os sintomas mais 

recorrentes observados são pacientes com 

humor deprimido, perda de interesse, auto-

estima e autoconfiança reduzida, sono pertur-

bado, surtos e tentativas de homicídio (BECK 

& ALFORD, 2016).  

As síndromes de depressão normalmente 

são classificadas como leve, moderada e grave. 

Dentro da AB, os pacientes com quadros leve 

ou até mesmo moderado podem ser tratados, já 

em casos mais graves são encaminhados para 

áreas especializadas dentro da Rede de Atenção 

à Saúde (RAS) (SERRANO et al., 2013). Em 

análise ao quadro de depressão leve, não se usa 

normalmente tratamentos farmacológicos, o 

recomendado é a administração de medidas de 

incentivos a práticas de exercícios físicos, 

psicoeducação, acompanhamento semanal e se 

possível psicoterapia por seis semanas. Caso 

não seja suficiente, é necessário o uso de 

antidepressivos, mas sempre sob supervisão e 

acompanhamento médico. Já em quadro graves 

e/ou moderados deve ocorrer o encaminha-

mento pela RAS para o Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS). O Quadro 4.1 apresenta 

o tratamento adequado para cada uma das 

fases, bem como o tempo necessário de trata-

mento e o objetivo de cada um deles: 

 

Quadro 4.1 Fases, tempo e objetivo dos tratamentos relacionados à depressão 

 

FASES TEMPO OBJETIVO 

Fase Aguda 2 à 3 meses  Diminuir ou eliminar os sintomas.  

Fase de Continuação 4 à 6 meses Manter e evitar recaídas. 

Fase de Manutenção Recorrente Evitar novos episódios  

 

E em relação a ansiedade, que em sua 

maioria anda juntamente com a quadros de 

depressão, é caracterizada em sua maioria com 

sintomas físicos acompanhado de pensamentos 

catastróficos associado a modificações no 

comportamento (ALIÑO et al., 2008). O 

Quadro 4.2 apresenta, diante do Manual 

Diagnóstico de Transtornos Mentais (DSM-

IV), que a ansiedade é classificada em: 

 

Quadro 4.2 Classificações da ansiedade, segundo o DSM-IV 

 

1. Transtorno do pânico (TP) com ou sem agorafobia 

2. Agorafobia sem TP (AG) 

3. Transtorno de ansiedade social (TAS) ou fobia social 

4. Transtorno de ansiedade generalizada (TAG) 
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5. Transtorno obssessivo-compulsivo (TOC) 

6. Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) 

7. Transtorno de estresse agudo (TEA) 

 

Entre os demais, a ansiedade é a mais 

queixada na Atenção Primária, pois é 

altamente incapacitante e de difícil de trata-

mento. Sendo estes os maiores frequenta-

dores na Unidade de Saúde, esse transtorno 

atrapalha o bem-estar dos pacientes, afe-

tando principalmente sua qualidade de vida 

(CAIXETA, 2014).  

 

Papel da APS na saúde mental: 

 
Antes do atendimento em saúde mental 

assumir o caráter comunitário e intersetorial, 

como nós observamos nos dias de hoje, o 

próprio era baseado em um modelo hospita-

locêntrico, onde os hospitais funcionavam 

como uma ferramenta de segregação e exclusão 

dos indivíduos com transtornos mentais. A 

aprovação da lei nº10.216 em 2001 consistiu 

em um marco para o processo de reforma 

psiquiátrica no Brasil, pois através da mesma 

várias portas foram abertas para um tratamento 

com mais dignidade. Sobretudo, essa lei 

mostrou ser primordial, pois assegurou os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redire-cionou o modelo assistencial 

em saúde mental (BRASIL, 2005). Além do 

mais, convém sublinhar que a nova política de 

saúde mental se alicerça nos princípios dou-

trinários e operatórios que norteiam o SUS, 

principalmente no que tange à integralidade, a 

qual busca garantir um atendimento que 

transcende a terapêutica medicamentosa, con-

templando o contexto social, familiar e cul-

tural do indivíduo (NASI et al., 2009). 

A reforma psiquiátrica referenciada 

constituiu RAPS, que promove o cuidado às 

pessoas com transtornos mentais e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas. Essa rede dispõe de 

serviços em todos os níveis de atenção à saúde 

(BRASIL & LACCHINI, 2021). A AB consiste 

na porta de entrada dos indivíduos ao SUS, 

incluindo aqueles que requerem atenção 

psicossocial. Nota-se que os serviços de 

atenção primária à saúde vêm gradativamente 

executando um papel crítico no acolhimento 

dos usuários em sofrimento mental. Tais 

serviços, como as unidades básicas de saúde, 

identificam e recebem essas pessoas e suas 

famílias e conjuntamente tecem os seus cui-

dados em saúde. Para mais, garantem também 

a coordenação do atendimento daqueles que 

precisam transitar pelos serviços que compõe a 

RAPS e a longitudinilidade do acompanha-

mento (GOLÇALVES JUNIOR et al., 2019). 

Ademais, o apoio matricial na AB ampliou 

a cobertura e o escopo das ações em saúde 

mental. Esse arranjo organizacional consiste no 

compartilhamento de saberes entre as equipes e 

na corresponsabilidade do cuidado. À vista 

disso, torna-se concebível o diagnóstico pre-

coce do sofrimento em saúde mental e sua reso-

lutividade, sem a necessidade do enca-

minhamento para outros serviços, de forma 

vertical, onde se transfere a responsabilidade 

(GOLÇALVES JUNIOR et al., 2019). Além 

disso, compete mencionar o destaque das 

visitas domiciliares no tratamento dos paci-

entes com transtornos mentais, pois, seguindo 

o modelo biopsicossocial de atendimento, 

possibilitam ampliar o vínculo entre os profis-

sionais e seus pacientes e melhorar a qualidade 
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do tratamento ao entender e atuar em todos as 

faces da vida dos mesmos que influenciam em 

sua reabilitação (CORREIA et al., 2011).  

 
Uso de práticas integrativas e 

complementares no cuidado da saúde 

mental: 

 
De acordo com a Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares 

(PICs) no SUS, o campo por elas abrangido 

contempla sistemas médicos complexos e 

recursos terapêuticos, os quais são também 

denominados pela OMS de medicina tradi-

cional e complementar/alternativa. Como 

identificado na política nacional, esses sis-

temas e recursos envolvem abordagens que 

buscam estimular os mecanismos naturais de 

prevenção, de agravos e recuperação da 

saúde por meio de tecnologias eficazes e 

seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no 

desenvolvimento do vínculo terapêutico e na 

integração do ser humano com o meio 

ambiente e a sociedade (FERREIRA, 2016). 

A AB no cuidado à saúde mental quando 

na perspectiva da abordagem psicossocial e 

as PIC, são convergentes por terem premis-

sas em comum como: o sujeito em seu 

contexto social, tratamento de forma ampla e 

holística, o empoderamento do usuário e a 

aproximação da família e comunidade. O MS 

reforça na publicação “Cadernos de Atenção 

Básica: Saúde Mental”, que as PIC são 

transversais nos diferentes pontos de atenção 

da rede de saúde e enfatizam que a AB cons-

titui lugar ideal para seu desenvolvimento 

(SILVA et al., 2015). 

As equipes da AB são um importante 

recurso de enfrentamento de agravos à saúde 

e é impossível falar de saúde integral sem 

incluir a saúde mental, assim como não há 

meios de abordar a saúde mental sem pensar 

nos dispositivos relativos ao contexto de vida 

das pessoas. É preconizado que aqueles que 

necessitam de acompanhamento devem ter o 

cuidado disponível em seu território e a AB 

é um importante articulador dos serviços da 

rede de saúde mental (CARVALHO & 

NÓBREGA, 2018). 

Existem várias Práticas Integrativas que 

podem nos ajudar na saúde física e mental, 

dentre elas pode se citar a Aromaterapia, 

Arteterapia, meditação, Terapia Comunitária 

Integrativa, Ayurveda, Dança circular, Yoga 

e entre outras. Todas elas estão relacionadas 

ao bem-estar do paciente, utilizando recursos 

naturais para que ele chegue ao reequilíbrio 

físico e emocional, buscando interligar os 

universos interno e externo do indivíduo, 

ampliando a capacidade de observação, 

atenção, concentração e a regulação do 

corpo-mente-emoções, desenvolvendo habi-

lidades para lidar com os pensamentos e 

observar os conteúdos que emergem à 

consciência, facilitando o processo de auto-

conhecimento, autocuidado e autotrans-

formação; e aprimorando as interrelações – 

pessoal, social, ambiental – incorporando a 

promoção da saúde à sua eficiência, favore-

cendo a aprendizagem e a interconexão 

harmoniosa e promovendo a integração 

humana (BRASIL [s/d]). 

Diante disso, as PICs são muito 

importantes para a saúde mental e física do 

paciente, pois elas ajudam o indivíduo a se 

conectar com coisas mais profundas e a 

serem curados de forma mais harmoniosa. 

Acredita-se que os profissionais de saúde 

deveriamam ter mais conhecimento sobre 

elas para que todos tivessem acesso as PICs. 

 
Tecnologia leve em saúde mental: 

 
As tecnologias leves em saúde mental 

correspondem às relações interpessoais que 

se estabelecem a partir de dispositivos 
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relacionais, como o acolhimento, a produção 

de vínculos e o desenvolvimento da corres-

ponsabilidade e da autonomia. A valorização 

e a utilização dessas ferramentas possibi-

litam a construção de uma nova prática em 

saúde que caminha em direção a huma-

nização do cuidado e visa o atendimento sob 

a perspectiva da integralidade (JORGE et al., 

2011). 

O cuidado em saúde mental demanda 

mais do que apenas conhecimentos técnicos 

e uso de equipamentos de alta tecnologia, ele 

requer a compreensão do indivíduo em sua 

totalidade, conforme os pressupostos da 

Reforma Psiquiátrica e do modelo de atenção 

psicossocial (GROSKOPF & MARQUE-

TTI, 2017). A operação do cui-dado em 

saúde mental deve ser pautada em 

tecnologias de relações, onde o estabeleci-

mento de relações sólidas entre profissionais 

de saúde e usuários é prioritário. Essas 

relações, por sua vez, são provenientes do 

uso das tecnologias leves no cotidiano pelos 

trabalhadores de saúde, em que esses 

profissionais são colocados perante o outro 

da relação terapêutica e exercem o acolhi-

mento por meio de um atendimento de 

qualidade, de um tratamento baseado no 

respeito, no diálogo, na escuta qualificada e 

no estabelecimento de um elo de confiança 

entre ambos (JORGE et al., 2011). 

Nesse sentido, compreende-se a impor-

tância das tecnologias leves e da prestação do 

cuidado em saúde mental caminharem lado a 

lado para o exercício de uma terapêutica 

qualificada e eficaz. Ademais, as tecnolo-

gias leves ressignificam a assistência integral 

no âmbito da saúde mental, uma vez que 

essas estratégias redirecionam a forma de 

atendimento colocando a doença entre parên-

teses e deslocando o olhar para o doente, 

além de realçarem a subjetividade e a 

singularidade de cada indivíduo (ÁVILA & 

SINIAK, 2017). 

 

CONCLUSÃO 
 

Este estudo indica a importância da 

prática de atendimento diferenciado pelos 

profissionais, que deve ser feita através das 

tecnologias mais avançadas leves, priori-

zando o então paciente de saúde mental. 

Embora venha sendo implementada ações 

em saúde mental, ainda falta um planeja-

mento, humanização, acolhimento em re-

lação a saúde mental do paciente, isto é, os 

profissionais de saúde da APS não estão 

totalmente capacitados para reconhecer 

pacientes com angústia emocional e conse-

quentemente auxilia-los. Ademais, é neces-

sário salientar a relevância das visitas domi-

ciliares no tratamento dos pacientes com 

transtornos mentais. 

Assim, acolher na atenção básica é 

fundamental, uma vez que, se o atendimento 

e direcionamentos ao paciente forem bem 

realizados, o profissional que estará a frente 

de tais diagnósticos será capaz de entender e 

compreender todas as questões que per-

meiam os transtornos mentais, pois recrutará 

no acolhimento, meios para monitorar o 

sofrimento junto com o paciente

.  
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INTRODUÇÃO 
 

Tratando a depressão como um fenômeno 

social, a atual compreensão desta entidade 

nosológica ampliou o seu processo de cons-

trução e desconstrução de definições. Figura 

como um transtorno mental, que tem como 

característica, um conjunto de fatores como a 

combinação de pensamentos, emoções, com-

portamentos anormais e percepções, os quais 

afetam diretamente na qualidade de vida tanto 

dos que são portadores como das pessoas 

envolvidas ao seu redor (OPAS/OMS, 2021). 

Habitualmente ocorre de maneira gradual e 

silenciosa no cotidiano das pessoas, sendo 

diversas vezes confundida como um estado 

normal de melancolia e tristeza profunda. 

Essa condição, que hoje rotulamos de 

depressão, já foi descrita por antigos autores 

sob a categoria de “melancolia”. A primeira 

descrição clínica da depressão é atribuída a 

Hipócrates no século IV a.C (BECK & 

ALFORD, 2016). Um dos problemas, quando 

se trata de psicopatologia, é saber se o que 

Hipócrates chamava de melancolia (bílis 

negra) é o mesmo que os medievais deno-

minavam de accidia (em português, acedia), 

sentimento contagioso de descrença e de sus-

pensão da fé que assolava os mosteiros cris-

tãos, e se esses dois quadros seriam variantes 

antecedentes da depressão (DUNKER, 2021).  

A melancolia, também conhecida como 

bile negra, era entendida como uma disfunção 

cerebral causada pelo excesso dessa bile, um 

dos quatro humores postulados por Pitágoras 

e Empédocles, filósofos pré-socráticos. Essa 

concepção foi fundamentada na teoria dos 

quatro humores − sangue, bile amarela, fleu-

ma, bile negra − com as quatro estações, quali-

dades correspondentes e temperamentos. Essa 

teoria exerceu forte influência por pelo menos 

1.500 anos. O uso de termos como fleumático, 

sanguíneo, melancólico e colérico para des-

crever os tipos de temperamento indicam 

quão profunda foi a influência da teoria humo-

ral até a Era Moderna (BURTON, 1857). 

Chama atenção o quanto essa descrição se 

aproxima do relato do transtorno depressivo 

maior publicado pelo DSM-5, em 2013.  

Hipócrates não via a depressão como uma 

entidade completamente distinta, mas sim, 

relacionada a outras condições, sobretudo 

ansiedade (“medo”) e delírios. A descrição da 

melancolia trazia uma clara menção ao 

aspecto contextual, já que os sintomas de-

veriam persistir por um período incomumente 

longo para caracterizarem a doença, o que a 

diferenciaria da tristeza não patológica. Desse 

modo, o conceito da patologia exigia deter-

minada intensidade, duração longa e sintomas 

associados além do sintoma central. Tal 

menção explícita de que a tristeza e os sinto-

mas associados deveriam ter duração incomu-

mente longa é a primeira tentativa de capturar 

a noção de que a desproporção às circuns-

tâncias, é um aspecto essencial na caracteri-

zação da depressão (QUEVEDO et al., 2018) 

Na idade média, esses conceitos advindo 

da teoria dos quatro humores, mantiveram-se 

hegemônicos em toda medicina europeia e 

árabe, com discretas variações, permanecendo 

a abordagem contextual que exigia a caracte-

rização de que “algo de errado” se passava 

com a resiliência do indivíduo. Ainda no perí-

odo do medievo, a Igreja Católica gradativa-

mente desenvolveu o conceito de “preguiça”, 

um dos sete pecados capitais, o qual compar-

tilhava diferentes características da melan-co-

lia, mas com uma ênfase na apatia e indol-

ência, e seria causada por demônios. As inter-
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venções então propostas eram formuladas a 

partir dessa visão e incluíam confissões, 

trabalho forçado ou mesmo a condenação de 

ser queimado vivo como bruxo. Em determi-

nado momento, os padres empenharam-se em 

tentar lidar com tal doença. Todavia, como 

herança desse momento gerou-se uma con-

fusão de conceitos que persiste até hoje em 

alguns contextos religiosos. Ainda hoje, não é 

raro assistirmos a tentativas desconectadas da 

prática médica em buscar uma resolução aos 

transtornos mentais, em particular a depres-

são, com intervenções não científicas. (QUE-

VEDO et al., 2021; SABSHIN, 1990). 

Posteriormente, no século XIX, o 

psiquiatra francês Philippe Pinel caracterizou 

a melancolia, um dos vocábulos pretéritos 

para o que se evocaria futuramente como 

depressão, calcando mais características 

pertinentes a essa patologia e arquitetando as 

bases para o debate contemporâneo desse 

transtorno (PINEL, 1807). 

A concepção contemporânea de 

depressão, tomando como base o transtorno 

depressivo maior, caracteriza-se por um 

episódio que deve durar pelo menos duas 

semanas, e normalmente uma pessoa com esse 

diagnóstico também experimenta pelo menos 

quatro sintomas de uma lista que inclui 

alterações no apetite e peso, alterações no 

sono e na atividade, falta de energia, senti-

mentos de culpa, problemas para pensar e 

tomar decisões e pensamentos recorrentes de 

morte ou suicídio (SADOCK et al., 2017).  

O conhecimento torna-se essencial tanto 

para o manejo da doença como para o reco-

nhecimento desta patologia mental como um 

grave problema, já que há uma banalização 

das doenças de ordens psíquicas. Identificar 

para tratar. Para isso, perceber quais são seus 

sintomas característicos faz-se necessário. 

Como o organismo humano é interligado, 

muitas vezes temos aspectos físicos que vão 

se sobrepondo sobre aspectos fisiológicos e 

psíquicos. A exemplo, com o humor deprimi-

do, excesso de autocrítica, pessimismo, agi-

tação ou retardo psicomotor, excesso de medo 

e delírios, é perceptível o efeito cascata com o 

desencadeamento de constipação, dificuldade 

de concentração, cefaléia, pensamento lento e 

anorexia. Existe uma relação no desenvolvi-

mento da depressão em pacientes que possu-

em outras doenças clínicas, o que representa 

uma causa importante de morbidade. A de-

pressão é comum em pacientes com enfisema, 

doença pulmonar obstrutivo crônica (DPOC), 

enxaqueca, esclerose múltipla, problemas de 

coluna, câncer, epilepsia, asma, acidente 

vascular cerebral (AVC), doença tireoidiana, 

diabetes e cardiopatias. Em virtude dessa 

relação, pode-se constatar que esse desenvol-

vimento se dá por conta dos sintomas físicos 

e/ou da má adesão ao tratamento dessas 

doenças crônicas (FLECK & BAEZA, 2013). 

Os principais sinais de alerta do episódio 

depressivo são caracterizados pela sensação 

de nervosismo ou tensão por parte do paciente 

que, sente-se anormalmente inquieto, com 

dificuldade em se concentrar devido a preo-

cupações excessivas e noção de incapacidade 

do controle de si próprio. Para o tratamento da 

depressão, inicialmente é importante buscar 

orientação do médico psiquiatra, pois ele é o 

responsável por classificar e mediar todo o 

processo de restituição do funcionamento 

social e das capacidades para atividades da 

vida diária, assim como na prevenção de uma 

exacerbação deste distúrbio para um problema 

psiquiátrico mais grave. Para isso, a terapia 

cognitivo-comportamental desempenha uma 



 

40 
 

   

Capítulo 5  
Saúde Mental Edição II 

resposta positiva associada ao uso de 

fármacos psicotrópicos (BECK & ALFORD, 

2016; QUEVEDO, 2018).  

Há uma década, o Brasil incorporou a 

atenção à saúde mental às ações da Atenção 

Básica garantindo um panorama favorável ao 

atendimento aos quadros depressivos, por 

possibilitar mais acesso ao tratamento do 

usuário com depressão. Atualmente, a de-

manda por atendimento à depressão corres-

ponde a 23,9 % dos usuários na rede básica de 

atenção à saúde, caracterizando-se como pre-

dominante no atendimento em saúde mental 

na rede pública (MOTTA et al., 2017). 

Diante disso, infere-se que a depressão é 

um transtorno de ordem multifatorial, o que 

não se designa com exatidão a sua causa, uma 

vez que há fatores genéticos, ambientais e 

características inerentes ao indivíduo, como 

temperamento e personalidade, que podem 

estar envolvidos na origem dessa doença, 

assim como podem ser um fator estimulante 

de episódios depressivos. Logo, entender a 

depressão é de suma importância tanto para 

reconhecê-la como uma doença e como para 

tratá-la adequadamente, contribuindo para 

desestigmatizar portadores dessa entidade 

nosológica (FLECK & BAEZA, 2013).  

Este trabalho objetiva analisar a 

epidemiologia de depressão no Brasil em 

2019, contribuir com os conhecimentos pré-

existentes acerca desse tópico e corroborar no 

debate sobre essa problemática de saúde no 

contexto brasileiro. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão narrativa 

realizada no período de 1 de julho de 2021 à 

15 de agosto de 2021, por meio de pesquisas 

na base de dados: Google Acadêmico. Foram 

utilizados os descritores: depressão, preva-

lência, epidemiologia. Desta busca foram 

encontrados 17. 500 artigos, posteriormente 

submetidos aos critérios de seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos nos 

idiomas português e inglês; publicados no 

período de 2002 a 2021 e que abordavam as 

temáticas propostas para esta pesquisa. Os 

critérios de exclusão foram: artigos duplica-

dos, disponibilizados na forma de resumo, que 

não abordavam diretamente a proposta estu-

dada e que não atendiam aos demais critérios 

de inclusão. 

Para analisar a epidemiologia de depres-

são diagnosticada no Brasil em 2019 foram 

utilizados os dados da Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS), publicada pelo Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 

ano de 2019. Nesse inquérito de base popu-

lacional, as prevalências e seus respectivos 

intervalos de confiança foram de 95 % 

(IC95%). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Resultados 

 

No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional 

de Saúde, publicada em 2019 (BRASIL, 

2020), 10,2 % da população com 18 anos ou 

mais teve o diagnóstico de depressão reali-

zado por um profissional de saúde mental, 

representando 16,3 milhões de pessoas habi-

tantes do território brasileiro (BRASIL, 

2020). Houve predominância em residentes 

da área urbana, ou seja, com 10,7 % na área 

urbana e com 7,6 % na área rural. As regiões 

Sul e Sudeste apresentaram os maiores 

percentuais de pessoas diagnosticadas com 
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depressão, com 15,2 % e 11,5 % respecti-

vamente, enquanto a região Norte apresentou 

o menor percentual (5%), conforme 

demonstrado no Gráfico 5.1.  

 

Gráfico 5.1 Percentual da população maior de 18 anos com diagnóstico de depressão por região 

brasileira de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, 2019 

Fonte: Adaptado da pesquisa nacional de saúde, 2019: Percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas 

e saúde bucal (BRASIL, 2020). 

 

Ainda segundo a PNS-2019, a depressão 

afeta 14,7 % das mulheres e 5,1 % dos homens 

brasileiros. A faixa etária com maior 

proporção de depressão, no estudo em questão 

foi a de 60 a 64 anos de idade, o que corres-

ponde a um percentual de 13,2 %, enquanto 

que a faixa etária com a menor proporção foi 

a de 18 a 29 anos de idade, correspondendo a 

um percentual de 5,9 % (BRASIL, 2020). 

Quanto aos níveis de instrução, observou 

uma maior predominância da depressão em 

pessoas nos extremos dos níveis de instrução, 

ou seja, em pessoas com ensino superior 

completo, com um equivalente de 12,2 %, e 

em pessoas sem instrução e com ensino 

fundamental incompleto, com um equivalente 

de 10,9 % (BRASIL, 2020).  

Em relação a cor ou raça, existiu uma 

maior proporção de pessoas brancas diagnos-

ticadas com depressão, com 12,5 %, contra 

8,6 % de pessoas de cor parda, e 8,2 % de 

pessoas negras (BRASIL, 2020).  

Dentre os homens e as mulheres que 

referiram ter um diagnóstico de depressão, 

menos da metade utilizava medicamentos 

para esse transtorno, correspondendo respecti-

vamente a 43,8 % e 49,3 %. A proporção 

média do Brasil foi de 48,0 %. Porém, foi 

observado que o tratamento medicamentoso 

aumenta a partir dos 60 anos de idade e 

ultrapassa a média nacional, com 56,3 % das 

pessoas entre 60 e 64 anos, 56,8 % das pessoas 

entre 65 e 74 anos, e 61,9 % das pessoas de 75 

anos ou mais de idade que utilizam medicação 

(BRASIL, 2020). 

Quando questionados acerca da assis-

tência médica prestada após ter o diagnóstico 

da depressão, 58,2 % dos entrevistados argu-

mentaram ter assistência médica nos últimos 

12 meses anteriores à data da entrevista e 18,9 
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% alegaram fazer o uso de psicoterapia. Com 

relação ao local de atendimento, a maior 

proporção de pessoas com 18 anos ou mais de 

idade que referiram diagnóstico de depressão 

por um profissional de saúde mental, foram 

atendidas em clínicas privadas ou em 

consultórios privados (47,4 %) (BRASIL, 

2020). Os demais locais de atendimento 

podem ser observados no Gráfico 5.2. 

 

Gráfico 5.2 Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico de 

depressão por profissional de saúde mental, por locais de atendimento, com indicação do intervalo 

de confiança de 95 %, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, 2019 

Fonte: Adaptado da pesquisa nacional de saúde, 2019: Percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças 

crônicas e saúde bucal. 

 

Discussão 

 

O presente estudo revelou acometimento 

de depressão em 10,2 % da população acima 

de 18 anos no Brasil, os quais relataram 

diagnóstico de depressão realizado por um 

profissional de saúde mental, no período de 

coleta da PNS-2019 (BRASIL, 2020). A 

Pesquisa Nacional de Saúde do ano de 2013 

(PNS-2013) demonstrou um percentual de 7,6 

% na população estudada, configurando um 

aumento na porcentagem de indivíduos diag-

nosticados com esse transtorno (BRASIL, 

2014). 

A distribuição demográfica de acome-

timento depressivo revelou maior dis-

tribuição na área urbana em face à área rural, 

assim sendo, um fator importante na análise 

acerca da qualidade de vida da população 

residente em centros urbanos, pois quando em 

comparação com a PNS-2013, as prevalências 

de diagnóstico depressivo, também no 

contexto urbano/rural, estabeleceram-se res-

pectivamente nos patamares de 8,0 % e 5,6 % 

(BRASIL, 2014). Todavia, dados de um 

estudo comparativo idosos de Quebec, no 

Canadá, verificou maior prevalência de 

depressão entre aqueles que residiam na zona 

rural (17,0 %), em relação aos da zona urbana 
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(15,1 %). Apesar da prevalência maior na 

zona urbana, este estudo destaca que a doença 

mental também é prevalente na zona rural e 

que programas de atendimento direcionados 

aos moradores rurais necessitam ser criados 

(MECHAKRA‐AHIRI et al., 2009). 

A presente pesquisa mostrou concordân-

cia com a pesquisa correspondente de 2013, 

em relação a fatores geográficos. Ambas pes-

quisas apontaram as regiões Sudeste e Sul 

com depressão diagnosticada acima do perc-

entual nacional. O predomínio destas regiões 

já tinha sido revelado em pesquisa anterior 

realizada em 2005 a qual demonstrou que a 

região Sul e Sudeste foram as que aprese-

ntaram as maiores taxas, com 14,7 % e 12,4 

%, respectivamente (BÓS & BÓS, 2005). São 

escassos os inquéritos nacionais sobre preva-

lência da depressão que nos permitam fazer 

inferências sobre a diversidade regional 

encontrada. 

Ademais, a depressão mostrou-se uma 

patologia constante na população, revelando 

prevalência relevante em ambos os sexos, mas 

com predomínio no gênero feminino, concor-

dando com a PNS -2013 (BRASIL, 2014). 

Um estudo transversal feito no Distrito 

Federal, em 2019, com 521 estudantes univer-

sitários, relatou que 96 % do amostral total 

feminino possuía sintomatologia depres-siva, 

seja ela leve ou moderada, e comparando os 

resultados com a população masculina, houve 

um discreto contraste, onde 91.3 % do total 

masculino, apresentaram quadro depressivo 

(SANTOS et al, 2021). Um outro estudo, 

produzido por Santos et al. (2019), contou 

com a participação de 1.809 presos do Estado 

de São Paulo, para uma análise acerca do 

acometimento depressivo no cárcere, os dados 

mostrados constataram, também em concor-

dância ao mostrado nos resultados anteriores, 

a maior prevalência da depressão no sexo 

feminino (33,3 %), em detrimento do mascu-

lino (12,9 %). A relação de tristeza/ depressão, 

com foco na variável do sexo, na população 

adulta brasileira também foi estudada durante 

a pandemia do COVID-19 em um estudo 

transversal desenvolvido pela Fundação Insti-

tuto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), com a 

participação de 41.161 indivíduos, de todas as 

macrorregiões do país. Entre os respondentes, 

o sexo feminino apontou maior prevalência 

quando comparado com o sexo masculino 

(BARROS et al., 2020). É sabido que as 

mulheres preocupam-se mais com sua saúde 

do que os homens e procuram com maior 

frequência os serviços de saúde, contribuindo 

assim para um diagnóstico mais frequente de 

diversas patologias, inclusive as mentais. 

 Outra constatação feita no estudo da 

Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, foi de 

maior frequência do diagnóstico de depressão 

na faixa etária de 60 a 64 anos. A PNS-2013 

apresentou a porcentagem de 11,1 % para essa 

faixa etária, a maior dentre os grupos pesqui-

sados (BRASIL, 2014). A discussão sobre a 

prevalência nesse grupo pode-se sintetizar a 

partir da concepção da velhice como um 

marco fisiológico e psicológico para o indiví-

duo, posto que na primeira instância há uma 

sentimentalização acerca da proximidade do 

leito da morte, como também uma fragilidade 

emocional e física, visto que a rivalização do 

eu presente versus eu passado, transforma um 

momento biológico em uma experiência, 

geralmente, negativa para este indivíduo 

(MORAES et al., 2010). Um estudo de 

revisão sistemática e metanálise, realizado no 

ano de 2010, objetivou analisar a prevalência 

da depressão em idosos com mais de 75 anos 
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de idade em constatou que a patologia de fato, 

é comum na velhice (LUPPA et al., 2012). 

Outro exemplo é um estudo transversal reali-

zado com 70 idosos em Brasília-DF, no qual 

29 idosos possuíam diagnóstico de depressão 

(41%), apresentando a maior prevalência na 

faixa etária entre 70 e 79 anos (FERREIRA et 

al, 2021). 

Analisando-se a prevalência de depressão 

de acordo com os níveis de instrução, os dados 

da PNS em 2013 e 2019, demonstram que há 

uma maior prevalência dessa patologia em 

pessoas nos extremos de nível de instrução, ou 

seja, pessoas com ensino superior completo e 

pessoas sem instrução e com fundamental 

incompleto. Um estudo analítico entre o corpo 

docente de uma instituição pública de ensino 

no Piauí em 2018 utilizou como ferramenta o 

Inventário de Depressão de Beck, e encontrou 

relato de depressão em 74,8 % dos professores 

(RODRIGUES et al, 2020). Além disso, o 

fator escolaridade e sua ligação com a depres-

são pode ser explanada em uma pesquisa 

exploratório-descritiva com indivíduos acima 

de 18 anos, em Poço de Caldas, MG, no 

período de janeiro de 2017 a outubro de 2018: 

de 58 indivíduos com o ensino fundamental 

incompleto, 20 possuíam a presença de 

sintomas depressivos e de 41 indivíduos com 

o ensino superior completo, 13 apresentavam 

também a sintomatologia do transtorno 

depressivo (JORGETTO & MARCOLAN, 

2021). 

A associação entre depressão e raça no 

estudo da Pesquisa Nacional de Saúde de 

2019, mostrou maior acometimento em 

pessoas brancas. Divergindo deste resultado 

do PNS, um estudo com 585 indivíduos com 

60 anos de idade ou mais, advindos de 27 

equipes de saúde da família da cidade de Porto 

Alegre, RS, entre os anos de 2011 a 2012, 

revelou diagnóstico de depressão em 26 % dos 

brancos contra 32 % dos negros (NOGUEIRA 

et al., 2014).  

Assim sendo, também foi percebido uma 

mudança nos números acerca de indivíduos 

que têm diagnóstico de depressão e usavam 

medicamentos para esse transtorno. Em 2013, 

segundo a PNS, houve uma média nacional de 

52 % referente ao uso de medicação, sem 

diferenças estatisticamente relevantes quando 

analisadas as faixas etárias (BRASIL, 2014). 

Desta forma, existe uma diminuição do uso de 

medicamentos relatado na pesquisa de 2019, 

porém, percebe-se maiores taxas de referência 

ao uso dessas medicações nos grupos etários a 

partir da sexta década de vida. Apesar do uso 

de medicamentos antidepressivos ser uma 

medida importante do tratamento, cabe ressal-

tar que o próprio estigma social da doença, a 

possibilidade reduzida de uma resposta clini-

camente significativa imediata e uma baixa 

adesão constituem fatores relevantes de não 

resposta ao tratamento prescrito. Além desses 

fatores, a disponibilização dos medicamentos 

para tratamento dessa doença requer acesso à 

consulta médica, uma vez que são medica-

mentos acessíveis mediante prescrição mé-

dica (TAVARES et al., 2015). Esse contexto 

pôde impactar as estatísticas quanto ao uso de 

medicação associada a transtornos depres-

sivos. 

Os dados sobre assistência médica 

prestada após o diagnóstico de depressão da, 

em 2013, segundo a PNS, mostraram que dos 

indivíduos com diagnóstico confirmado de 

depressão, 16,4 % faziam psicoterapia e 46,4 

% receberam assistência médica para depres-

são nos últimos 12 meses. Em 2019, segundo 

a PNS, observou-se aumento muito discreto 
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da porcentagem desses mesmos parâmetros, 

18,9 % e 52,8 %, respectivamente. Antide-

pressivos e psicoterapias têm sido utilizados 

no tratamento de pessoas idosas com depres-

são (SCAZUFCA & MATSUDA, 2002). 

Todavia, estudos de âmbito nacionais, quando 

comparados aos internacionais, exibem índi-

ces maiores de depressão na atenção primária 

à saúde, o que aponta lacunas na assistência e 

nas políticas públicas além de pouco inves-

timento (GONÇALVES et al., 2018). Dessa 

forma, é perceptível a importância da psico-

terapia como uma intervenção importante no 

tratamento da depressão além da terapêutica 

farmacológica (CAROLI & ZAVARIZE, 

2016). 

 

CONCLUSÃO 

 

A Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, 

evidenciou uma prevalência importante de 

depressão na população estudada, com maior 

predominância nas regiões Sul e Sudeste, com 

foco no gênero feminino, de faixas etárias 

correspondentes aos idosos, de raça branca e 

nos extremos de escolaridade. Diante disso, 

ressalta-se a merecida preocupação com a 

falta de assistência médica e psicológica após 

o diagnóstico em cerca da metade dos 

indivíduos acometidos, pois o estigma que os 

transtornos depressivos já carregam consigo 

qualifica-se como um obstáculo a ser supe-

rado pelo paciente. Desse modo, está posta a 

necessidade de uma política estruturada e cada 

vez mais presente de uma assistência médica 

pós-diagnóstico e também psicoterápica. 
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INTRODUÇÃO 
 

Mais da metade de todos os pacientes 

tratados com monoterapia de antidepressivos 

não terão remissão de seu Transtorno Depres-

sivo Maior (TDM) - transtorno de humor 

caracterizado por alterações afetivas, compor-

tamentais, cognitivas e neurodegenerativas - 

resultando em um TDM refratário devido a 

falha no manejo de dois ou mais antidepres-

sivos com diferentes mecanismos de ação 

(PAPAKOSTAS et al., 2012). Pesquisas em 

busca de tratamentos seguros, bem tolerados e 

eficazes ainda são necessárias para ajudar a 

trazer remissão em pacientes com TDM 

resistente a antidepressivos. 

Dessa forma, uma das hipóteses levan-

tadas sobre a fisiopatologia TDM seria uma 

associação entre estados de deficiência de 

folato e depressão. O ácido fólico é a forma 

sintética da vitamina B9, um nutriente alimen-

tar essencial indispensável na síntese de 

catecolaminas, além de participar de forma 

epigenética na regulação da expressão gênica 

destas (FAVA & MISCHOULON, 2009). 

Estudos indicam que até 70 % dos pacientes 

adultos com TDM têm uma variante genética 

do gene 5,10-metilenotetra-hidrofolato redu-

tase (MTHFR), comprometendo sua ca-

pacidade de converter ácido fólico sintético 

(folato alimentar) ou diidrofolato em L-

metilfolato (GILBODY et al., 2006). 

O L-metilfolato é a forma biologicamente 

ativa do folato e a única forma que atravessa a 

barreira hematoencefálica (PAPAKOSTAS et 

al., 2012), desempenhando um papel crítico 

na regulação do cofator tetrahidrobiopterina 

(BH4), responsável pela síntese de neuro-

transmissores das monoaminas: serotonina, 

dopamina e norepinefrina, intimamente rela-

cionadas à fisiopatologia do TDM.  

Portanto, a deficiência de ácido fólico 

é cada vez mais associada a transtornos 

depressivos, à probabilidade reduzida de res-

ponder a antidepressivos, probabilidade au-

mentada de recaída dos sintomas e maior du-

ração dos episódios depressivos. Essa relação 

sustentou pesquisas subsequentes que apoiam 

o uso de L-metilfolato como uma estratégia de 

tratamento para a depressão (FAVA et. al., 

2009). 

Em vista disso, a associação de L-

metilfolato a drogas psicotrópicas convencio-

nais em paciente com depressão refratária 

pode representar uma opção de tratamento 

eficaz, sobretudo em pacientes com polimor-

fismo genético da mutação do gene MTHFR. 

Dessa forma, este capítulo tem como objetivo 

investigar a possibildiade da associação do L-

metilfolato a psicofármacos convencionais 

como uma opção terapêutica coadjuvante para 

pacientes com TDM refratário.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão sistemática 

realizada no período de junho de 2021, por 

meio de pesquisas na base de dados National 

Library of Medicine (MedLine). A busca 

fundamentou-se em consulta ao Medical 

Subject Headings (MeSH), utilizando os 

descritores: Depressive Disorders; Thera-

peutic e L-methylfolate. Desta busca foram 

encontrados 11 artigos, posteriormente sub-

metidos aos critérios de seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos em 

inglês, publicados nos últimos 10 anos e que 

abordavam as temáticas propostas para esta 

pesquisa e estudos do tipo Randomized 

controlled trial, realizados em humanos. Os 
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critérios de exclusão foram: artigos dupli-

cados, disponibilizados na forma de resumo, 

que não abordavam diretamente a proposta 

estudada e que não atendiam aos demais 

critérios de inclusão. 

Após os critérios de seleção restaram 4 

artigos que foram submetidos à leitura minu-

ciosa para a coleta de dados. Os resultados 

foram apresentados, de forma descritiva, divi-

didos em categorias temáticas abordando as 

características e uso do L-metil-folato, a asso-

ciação entre o L-metilfolato e a depressão, a 

comparação do L-metilfolato com outros me-

dicamentos usados na depressão e os efeitos 

adversos relacionados ao L-metilfolato. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Características e uso do L-metilfolato  

 

O folato é uma forma de vitamina B solú-

vel em água, cuja função primária é a transfe-

rência de grupos metil e formil, essenciais pa-

ra a regulação de diversos processos do cor-po 

humano. O Diidrofolato é a forma dietética 

encontrada em muitos alimentos, incluindo 

vegetais como folhas, legumes, frutas, fer-

mento e ovos. O ácido fólico, por sua vez, é a 

forma sintética de folato em polivitamínicos 

comerciais, usados para fortalecer o supri-

mento alimentar. O ácido fólico e o diidro-

folato são formas biologicamente não ativas 

dessa vitamina, as quais sofrem transformação 

enzimática em L-metilfolato (também conhe-

cido como 5-metiltetrahidrofolato ou 5-

MTHF) para ser usado pelas células 

(PAPAKOSTAS et al., 2012). 

O ciclo de um carbono é a via metabólica 

que envolve a conversão de folato dietético ou 

ácido fólico em S-adenosilmetionina (SAMe) 

por meio de várias moléculas intermediárias, 

incluindo L-metilfolato, que é a forma biolo-

gicamente ativa do folato e sua única forma 

que atravessa a barreira hemato-encefálica. 

Uma vez formado, o 5-MTHF se junta à 

homocisteína para formar metionina, que é 

então metabolizada pela metionina adenosil-

transferase (MAT) junto com a vitamina B12, 

para formar SAMe (PAPAKOSTAS et al., 

2012). 

A SAMe atua metilando os fosfolipídios 

do plasma, podendo alterar a fluidez da 

membrana neuronal, afetando assim a função 

de proteínas que atravessam a membrana, 

incluindo vários receptores de monoamina, 

transportadores de monoamina e outros 

elementos do sistema de segundo mensageiro. 

Alternativamente, vários estudos sugerem 

uma ligação entre o metabolismo do ciclo de 

um carbono e a síntese de neurotransmissores 

de monoamina (SHOFFNER et al., 2016).  

É possível que níveis baixos de SAMe 

possam resultar na diminuição da síntese de 

monoaminas, o que pode contribuir para um 

aumento do risco de depressão ou resistência 

ao tratamento em pacientes hipofolatêmicos, 

visto que há uma correlação entre níveis 

baixos de folato nas hemácias e níveis baixos 

de metabólitos de antidepressivos, nore-

pinefrina e serotonina do líquido cefalor-

raquidiano no transtorno depressivo 

maiorErro! Indicador não definido. 

(ZAJECKA et al., 2016). 

O L-metilfolato por sua vez desempenha 

um papel crítico na regulação do cofator 

tetrahidrobiopterina (BH4), que é responsável 

pela síntese de neurotransmissores de 

monoamina. A BH4, por sua vez, ativa a 

triptofano hidroxilase e a tirosina hidroxilase, 

que são enzimas necessárias e limitantes da 
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taxa para a síntese de três monoaminas: 

serotonina, dopamina e norepinefrina. Como 

o L-metilfolato regula indiretamente os níveis 

de monoamina, níveis baixos de 5-MTHF no 

SNC podem levar à deficiência de mono-

amina. (PAPAKOSTAS et al., 2012). 

Entretanto, as taxas de conversão do folato 

para o L-metilfolato são influenciadas por 

polimorfismos genéticos, e, como somente o 

L-metilfolato atravessa a barreira hemato-

encefálica, sua biodisponibilidade varia de 

indivíduo para indivíduo (ZAJECKA et al., 

2016).  

Somado ao uso terapêutico em pacientes 

com transtorno depressivo maior, o L-metil-

folato pode ser também usado em uma 

diversificada gama de outras patologias. A 

deficiência cerebral de folato (CFD) é defini-

da como qualquer síndrome neurológica asso-

ciada a uma concentração anormalmente 

baixa de 5-metiltetrahidrofolato no líquido 

cefalorraquidiano a presença de folato peri-

férico normal. Portanto, como características 

clínicas da CFD, pode-se ter anormalidades de 

neurotransmissores, mas também outras 

alterações, como atrasos no desenvolvimento 

global, ataxia e convulsões mioclônicas por 

exemplo (SHOFFNER et al., 2016).  

Todavia, o uso do L-metilfolato requer 

mais estudos que corroborem com a compro-

vação de sua eficácia em todas essas apre-

sentações clínicas, sendo que uma das 

vertentes com mais destaque é a utilização na 

terapêutica de pacientes com depressão maior. 

Esse uso tem sido assegurado, em diversos 

artigos, como eficaz, seguro e relativamente 

bem tolerado, sendo peça chave no tratamento 

de pacientes que apresentam resposta parcial 

ou não resposta aos Inibidores Seletivos de 

Recaptação de Serotonina (ISRS) (SHOF-

FNER et al., 2016; PAPAKOSTAS et al., 

2012).  

 

L-metilfolato associado à depressão  

 

É crescente a avaliação e tratamento de 

pacientes com TDM que experimentaram uma 

resposta insuficiente a um ou mais medica-

mentos antidepressivos de primeira linha 

(MATHEW & LIJFFIJT, 2017) e mais da 

metade de todos os pacientes tratados com 

monoterapia de antidepressivos não expe-

rienciam a remissão de seus episódios de 

depressão (PAPAKOSTAS et al., 2012). 

Dessa forma, a administração de L-metilfolato 

mostrou eficácia como terapia adjuvante 

(níveis elevados de folato foram associados a 

uma melhor resposta aos antidepressivos) ou 

como monoterapia na redução dos sintomas 

depressivos em pacientes com níveis normais 

e baixos de folato. A literatura sugere que a 

deficiência de folato está relacionada a trans-

tornos depressivos, probabilidade reduzida a 

responsividade a antidepressivos, maior 

probabilidade de recaída dos sintomas e maior 

duração dos episódios depressivos (WADE et 

al., 2014). O folato tem um papel potencial no 

tratamento da depressão como uma terapia de 

reposição para reduzir os sintomas cognitivos. 

Dificuldades de memória, concentração ou 

estado de alerta são comuns em pessoas com 

TDM. Tais dificuldades encontram-se em 

mais de 30 % dos pacientes responsivos a anti-

depressivos (FAVA & MISCHOULON, 

2009).  

Em pacientes idosos, o baixo nível de 

folato foi associado a função cognitiva 

deficiente e a demência. O acréscimo do ácido 

fólico à terapia de pacientes deprimidos pode 

reduzir os sintomas residuais. A formulação 
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do L-metilfolato indicou eficácia na redução 

dos sintomas depressivos em pacientes com 

níveis normais e baixos de folato, melhorando 

a função cognitiva e reduzindo os sintomas 

depressivos em pacientes idosos com 

demência e deficiência de folato, e redução 

dos sintomas depressivos e somáticos em 

pacientes com depressão e alcoolismo (FAVA 

& MISCHOULON, 2009). 

Evidências de ensaios clínicos recentes 

sugerem que o L-metilfolato  pode ser eficaz 

como uma terapia adjuvante efetiva, segura e 

relativamente bem tolerada para a depressão 

resistente ao tratamento. Entretanto, ainda 

faz-se necessário replicações das evidências 

em coortes independentes e mais pesquisas a 

respeito do papel antidepressivo do L-metil-

folato (WADE et al., 2014; PAPAKOSTAS et 

al., 2012). 

 

Comparação do L-metilfolato com 

outros medicamentos utilizados na de-

pressão  

 

A maioria dos pacientes com depressão 

não se recuperam totalmente com a 

monoterapia inicial de ISRS. Um ensaio 

clínico controlado e randomizado em 2010, 

avaliou a monoterapia com 91 antidepressivos 

e encontrou uma taxa média de remissão de 

apenas 44 %. Ainda, em um estudo chamado 

Teste de Alternativas para Aliviar a Depressão 

(STAR * D), apenas 27,5 % dos pacientes 

apresentaram remissão depois de 14 semanas 

utilizando apenas um ISRS (PRESTON & 

SHELTON, 2013). Diante desse cenário, o 

emprego de suplementos, como o L-

metilfolato, no tratamento de TDM se popula-

rizando através das últimas décadas devido à 

tendência de buscar reduzir os efeitos adver-

sos ocasionados pelos tratamentos fármaco-

lógicos tradicionais, além de atuar na forma 

refratária da doença (PAPAKOSTAS et al., 

2012). Diante disso, Godfrey et al. (1990) 

alocaram 24 pacientes randomizados com 

hipofolatêmia com TDM, para que 13 rece-

bessem a suplementação de L-metilfolato 

associado aos antidepressivos (AD), enquanto 

11 manteriam apenas os antidepressivos. O 

primeiro grupo apresentou uma taxa de 

melhora superior ao segundo após seis meses 

(GODFREY et al., 1990).  

Em relação aos antidepressivos típicos, 

Coppen & Bailey (2000) relataram em um 

estudo envolvendo uma amostra de 127 

pacientes que aqueles que apresentaram uma 

taxa de melhora mais elevada foram os 

medicados com fluoxetina + ácido fólico em 

comparação aos que receberam apenas o ADs 

+ placebo (COPPEN & BAILEY, 2000). 

Outro estudo indicou maior eficácia para 15 

mg/dia de L-metilfolato associado (adminis-

trado por até 30 dias) com a terapia de ISRS 

quando comparada com a terapia de ISRS com 

placebo. Esses resultados sugerem que 15 

mg/dia de L-metilfolato pode ser uma estraté-

gia de terapia adjuntiva útil para pacientes 

com depressão que não responderam aos 

ISRSs. Vários estudos demonstraram maior 

eficácia da terapia com ISRS na depressão 

quando combinada com L-metilfolato, pro-

porcionando uma melhora mais rápida dos 

sintomas e taxas de remissão mais altas 

(PAPAKOSTAS et al., 2012). 

Ademais, são usados antipsicóticos atí-

picos para potencializar os antidepressivos no 

tratamento da depressão desde a década de 60 

e os fármacos englobados são: quetiapina, 

olanzapina e o aripiprazol, principalmente. 

Entretanto, a ampliação dos efeitos adversos 
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(como o ganho de peso, dislipidemia, 

hiperglicemia, hiperprolactinemia, discinesia, 

prolongamento da despolarização ventricular 

e síndrome neuroléptica maligna) e do custo 

elevado são empecilhos para a boa adesão ao 

tratamento adjunto à tal classe (WADE et al., 

2014). Em contraste, o folato e seus compo-

nentes derivados e relacionados, mesmo que 

sendo empregados há apenas 20 anos, não se 

associam às complicações metabólicas, logo, 

mostra-se como uma boa alternativa de 

complementação para os casos de depressão 

refratária (WADE et al., 2014). 

 Wade et al. (2014) realizaram um estudo 

em que, dos pacientes que receberam terapia 

com ISRS, 11.161 receberam os antipsicó-

ticos atípicos e 1.351 receberam L-metilfolato 

dentro de 12 meses da data inicial. Os dados 

do estudo mostraram que o L-metilfolato é 

melhor empregado no tratamento em relação 

aos antipsicóticos atípicos. Além disso, o 

custo do tratamento com antipsicóticos atí-

picos também foi cerca de U$1000,00, valor 

oneroso quando comparado ao L-metilfolato 

em todas as coortes. Os pacientes que rece-

beram aumento da terapia antidepressiva com 

L-metilfolato demonstraram menor utilização 

de cuidados de saúde, menores custos com to-

das as causas e menores custos relacionados à 

depressão do que os pacientes que aumen-

taram com antipsicóticos de segunda geração 

para depressão.  

 

Efeitos adversos associados ao L-

metilfolato  

 

O uso de L-metilfolato na terapia adju-

vante do TDM tem sido bem tolerado pelos 

pacientes, isso porque as taxas de efeitos ad-

versos têm sido comparáveis às taxas do 

placebo em ensaios clínicos controlados e ran-

domizados. Em um desses estudos, Zajecka et 

al. (2016) demonstraram que, entre os 164 

indivíduos expostos ao L-metilfolato durante 

a fase de 12 meses, frente a 166 expostos a 

fase aguda e placebo, apenas 42 indivíduos 

relataram efeitos adversos. Dentre tais, houve 

efeitos gastrointestinais (9 pacientes dentre 

aqueles que receberam o medicamento; 31 

pacientes que receberam o placebo), de sono 

(4 pacientes; 15 pacientes), psicológicos (5 

pacientes; 21 pacientes), somáticos (11 

pacientes; 38 pacientes), infecciosos (3 

pacientes; 20 pacientes), cardiovasculares (1 

paciente; 4 pacientes), sexuais (4 pacientes; 0 

pacientes) e outros (5 pacientes; 8 pacientes). 

A incidência de efeitos adversos associados ao 

L-metilfolato foi comparável ao placebo 

durante a fase aguda, duplo-cego e controlada 

por placebo. Apenas um indivíduo teve um 

efeito adverso sério após 2 semanas de terapia 

de open-label que não estava relacionado à 

medicação do estudo. Para os 68 indivíduos 

incluídos nas análises de eficácia, não houve 

eventos adversos graves, e nenhum indivíduo 

experimentou um evento adverso que resultou 

em rescisão antecipada durante a fase open-

label de 12 meses (ZAJECKA et al., 2016). 

Outro estudo, de Papakostas et al. (2012), 

realizou dois testes, o primeiro comparou, 

respectivamente em três grupos, o uso diário 

de 7,5 mg/dia, de 15 mg/dia de L-metilfolato 

e de placebo, enquanto o segundo teste com-

parou apenas o grupo placebo e o grupo que 

recebeu 15 mg/dia de L-metilfolato. Os testes 

1 e 2 não apresentaram diferenças estatísticas 

significativas entre o peso, frequência cardí-

aca em supino e em pé ou pressão arterial 

diastólica e sistólica em supino e em pé entre 

os grupos de L-metilfolato e placebo na fase 1 
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ou 2. No teste 2, apenas um paciente no grupo 

de L-metilfolato foi retirado do estudo devido 

ao desenvolvimento de sintomas maníacos. O 

teste 1 relatou os seguintes efeitos adversos: 

gastrointestinais (23 pacientes no grupo pla-

cebo; 9 pacientes no grupo de 7,5 mg por dia 

de L-metilfolato; 3 pacientes no grupo de 15 

mg por dia de L-metilfolato), de sono (12 

pacientes; 3 pacientes; 2 pacientes), psicoló-

gicos (12 pacientes; 2 pacientes; 2 pacientes), 

somáticos (22 pacientes; 9 pacientes; 3 paci-

entes), infecciosos (13 pacientes; 6 pacientes; 

2 pacientes;), cardiovasculares (4 pacientes; 0 

pacientes; 2 pacientes), sexuais (0 pacientes; 0 

pacientes; 0 pacientes) e outros (3 pacientes; 1 

paciente; 2 pacientes). Já o teste 2 apresentou 

efeitos adversos: gastrointestinais (8 pacientes 

no grupo placebo; 7 pacientes no grupo de 15 

mg por dia de L-metilfolato), de sono (3 pacie-

ntes; 1 paciente), psicológicos (9 pacientes; 4 

pacientes), somáticos (16 pacientes; 6 paci-

entes), infecciosos (7 pacientes; 5 pacientes), 

cardiovasculares (0 pacientes; 0 pacientes), 

sexuais (0 pacientes; 1 paciente) e outros (5 

pacientes; 1 paciente) (PAPAKOSTAS et al., 

2012). 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo aborda a possibilidade 

do uso de L-metilfolato como tratamento 

alternativo ou complementar para os casos de 

pacientes com depressão refratária ao trata-

mento convencional. De fato, estudos suge-

rem que a dose de 15 mg/dia de L-metilfolato 

possa ser uma estratégia segura de terapia 

adjuntiva para pacientes com depressão que 

não responderam aos ISRSs e antipsicóticos, 

uma vez que foi demonstrado um aumento da 

taxa de remissão, uma redução dos custos com 

recursos de saúde assim como uma baixa taxa 

de efeitos colaterais e complicações metabó-

licas. Dessa forma, o acréscimo do ácido fó-

lico à terapia de pacientes deprimidos pode re-

duzir os sintomas residuais e sintomas depres-

sivos em pacientes com níveis normais e bai-

xos de folato. No entanto, mais estudos são 

necessários para confirmar o papel antidepres-

sivo do L-metilfolato.  

  



 

55 
 

Capítulo 6  
Saúde Mental Edição II 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

COPPEN A & BAILEY J. Enhancement of the 

antidepressant action of fluoxetine by folic acid: a 

randomised, placebo controlled trial. Journal of 

Affective Disorders, v. 60, p. 121-130, 2000 

FAVA, M. & MISCHOULON, D. Folate in 

Depression: Efficay, Safecty, Differences in 

formulations, and Clinical Issues. The Journal of 

clinical psychiatry, v.70, n.5, p.12-7, 2009. 

GILBODY, S. et al. Methylenetetrahydrofolate 

reductase (MTHFR) genetic polymorphisms and 

psychiatric disorders: a HuGE review. American 

Journal of Epidemiology, v. 165, p. 1–13, 2007. 

GODFREY P.S. et al. Enhancement of recovery from 

psychiatric illness by methylfolate. Lancet, v. 336, p. 

392–395, 1990.  

MATHEW, S.J. & LIJFFIJT, M. Neurometabolic 

Abnormalities in Treatment-Resistant Depression. The 

American Journal of Psychiatry. v.174, n.1, p.3-5, 

2017. 

PAPAKOSTAS, G.I. et al. L-methylfolate as 

adjunctive therapy for SSRI-resistant major depression: 

results of two randomized, double-blind, parallel-

sequential trials. The American Journal of Psychiatry, 

v. 169, p. 1267, 2012. 

PRESTON T.C & SHELTON R.C. Treatment resistant 

depression: strategies for primary care. Current 

Psychiatry Reports, v. 15, p. 370, 2013.  

WADE, R.L. et al. Comparative assessment of 

adherence measures and resource use in SSRI/SNRI-

treated patients with depression using second-

generation antipsychotics or L-methylfolate as 

adjunctive therapy. Journal of managed care pharmacy, 

v.20, n.1, p.76-85, 2014. 

ZAJECKA, J.M. et al. Long-term efficacy, safety, and 

tolerability of L-methylfolate Calcium 15mg as 

adjunctive therapy with selective serotonin reuptake 

inhibitors: a 12-month, open label study following a 

placebo-controlled acute study.  The Journal of Clinical 

Psychiatry, v. 77, p. 654, 2016

. 



 

56 
 

 

CAPÍTULO 7 

EFICÁCIA DA ESTIMULAÇÃO 

MAGNÉTICA TRANSCRANIANA NO 

TRATAMENTO DA DEPRESSÃO  
CAPÍTULO 7 

 

CAPÍTULO 7 

Palavras-chave: Estimulação Cerebral Profunda; Lesões Encefálicas Traumáticas; 
Transtorno Depressivo Maior 

 

LUCAS MOREIRA CUNHA¹ 
GUILHERME DE MENDONÇA LOPES BELTRÃO¹ 

JÉSSICA MOREIRA SANTOS¹ 
JOSÉ EDUARDO SANTANA TAMEIRÃO¹ 

LETÍCIA GUEDES DURÃES¹ 
LORENA SOARES MAIA DE WERNA MAGALHÃES¹ 

LUCIANA DE PAULA SANTANA¹ 
LUIZ HENRIQUE NACIFE GOMES¹ 

LUIZA TAKAMATSU GOYATÁ¹ 
LUIZA THOMOPOULOS MARIANTE¹ 

MARIA EDUARDA FERREIRA LEMOS¹ 
PEDRO FREITAS MELO² 

 

 

 

CAPÍTULO 7Palavras-chave: Estimulação Cerebral Profunda; Lesões Encefálicas 
Traumáticas; Transtorno Depressivo Maior. 

 

CAPÍTULO 7Palavras-chave: Estimulação Cerebral Profunda; Lesões Encefálicas 
Traumáticas; Transtorno Depressivo Maior. 

 

1Discente de Medicina da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais. 
2Médico Residente em Psiquiatria do IPSEMG. 
 

CAPÍTULO 81Discente de Medicina da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais. 
2Médico Residente em Psiquiatria do IPSEMG. 
 

DESENCADEADORES DO SURTO PSICÓTICO NA ESQUIZOFRENIA E OS PRINCIPAIS 
DESAFIOS ENCONTRADOS NO TRATAMENTO1Discente de Medicina da Faculdade 
Ciências Médicas de Minas Gerais. 

EFICÁCIA DA ESTIMULAÇÃO 
MAGNÉTICA TRANSCRANIANA NO 

TRATAMENTO DA DEPRESSÃO 
 

EFICÁCIA DA ESTIMULAÇÃO 
MAGNÉTICA TRANSCRANIANA NO 

TRATAMENTO DA DEPRESSÃO 



 

57 
 

Capítulo 7  

Saúde Mental Edição II 

INTRODUÇÃO 
 

Milhões de pessoas em todo o mundo 

sofrem de depressão, apesar dos avanços nas 

terapias farmacológicas. Muitos pacientes não 

apresentam remissão sintomática ou resposta 

ao tratamento, mesmo após utilização de 

vários medicamentos. Como tal, há uma 

necessidade urgente de identificar biomarca-

dores que possam não apenas prever a res-

posta ao tratamento, mas também permitir 

uma seleção racional da terapia ideal para 

cada paciente (MORA et al., 2018). 

A depressão maior é um transtorno mental 

que tem influência da genética individual e da 

interação gene-ambiente, acometendo em 

torno de 350 mil pessoas mundialmente. 

Estudos com gêmeos idênticos comprovam, 

por altas taxas de discordância, que o curso 

dessa enfermidade não depende apenas de 

fatores genéticos. Os comportamentos depres-

sivos estão relacionados com fatores epige-

néticos, uma vez que os estressores ambien-

tais induzem mudanças no DNA causado pela 

modulação da expressão genética por meio da 

alteração estrutural da cromatina (THOM, 

SILBERSWEIG; BOLAND, 2019). 

Ferramentas de triagem validadas podem 

ajudar os médicos a identificarem a depressão 

maior, melhorando o diagnóstico e tratamento 

para as pessoas que a possuem. Porém, o 

tratamento precoce e o diagnóstico preciso são 

dificultados com a sobreposição dos sintomas 

neurodegenerativos da depressão maior e os 

sintomas físicos desta (TRIVEDI, 2020). 

Cerca de 20 a 40 % dos pacientes com 

depressão maior não respondem satisfatoria-

mente ao tratamento ouro de combinação de 

antidepressivos, psicoterapia, principalmente 

a cognitivo-comportamental e eletroconvul-

soterapia (ECT). Assim, foram propostas 

formas alternativas de tratamento desta forma 

crônica e debilitante da depressão 

(O’REARDON et al., 2007). 

Em 1994, George e Wassermann propu-

seram a utilização da técnica de estimulação 

magnética transcraniana (EMTr) para o 

tratamento de depressão maior refratária aos 

tratamentos convencionais. Desde então, di-

versos ensaios clínicos controlados foram 

realizados, e, na maioria dos casos, eles deram 

suporte à tese então proposta, especialmente 

quando o foco da terapia era o córtex pré-

frontal dorsolateral, em especial o esquerdo 

(O’REARDON et al., 2007). 

A estimulação magnética foi aprovada 

para o tratamento da depressão pelo Foods 

and Drugs Administration (FDA), agência 

reguladora dos Estados Unidos da América 

em 2007, e já foi aprovada no Brasil pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) em 2013. Atualmente, vários cen-

tros oferecem esse tratamento no Brasil e no 

mundo para o tratamento de diversas con-

dições médicas. Doenças psiquiátricas, tais 

como a depressão, o transtorno obsessivo-

compulsivo e o transtorno do estresse pós-

traumático, além das doenças neurológicas, 

como Parkinson e Alzheimer são exemplos de 

patologias designadas à EMTr (O’REAR-

DON et al., 2007).  

Até o momento, o tratamento farma-

cológico é evidenciado como o padrão ouro 

convencional para a melhora dos episódios de 

transtorno depressivo maior (TDM). Desse 

modo, ensaios clínicos demonstram que a 

combinação de antidepressivos com psico-

terapia aumenta a eficácia do tratamento da 

depressão leve e moderada (CARNEIRO; 

DOBSON, 2016) 
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Levando tudo isto em consideração, 

objetivo deste estudo foi avaliar se a utilização 

da técnica de EMTr em pacientes com 

diagnóstico confirmado de depressão 

mostrou-se eficaz.  

 

MÉTODO 
 

 Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura realizada em agosto de 2021 com a 

delimitação do tema e com a elaboração da 

pergunta norteadora: “Qual a eficácia da 

estimulação magnética transcraniana (EMTr) 

na melhora de pacientes com depressão 

refratária ao tratamento ouro convencional?”. 

Em seguida, com o auxílio do Descritores em 

Ciência da Saúde (DeCS), foi realizado um 

levantamento bibliográfico no PubMed 

(MEDLINE - Medical Literature Analysis 

and Retrievel System Online) a partir dos des-

critores “transcranial magnetic stimulation” 

e “depression”, e com a utilização do opera-

dor booleano “AND”.  

Foram empregados como critério de 

inclusão: estudos publicados nos últimos 15 

anos, “clinical trial” e “randomized contro-

lled trial”. Em contrapartida, os critérios de 

exclusão abrangeram revisões literárias e/ou 

sistemáticas publicadas há mais de 15 anos. 

Os 1382 estudos encontrados se reduziram a 

610 artigos após a aplicação dos critérios 

modificados. Ademais, após a leitura e 

exclusão dos estudos que tiveram resultados 

redundantes e repetitivos, estudos com resul-

tados inconclusivos, ensaios não finalizados, 

estudos que fugiram da temática proposta e 

estudos que apresentaram conflito de inte-

resse, restaram 13 artigos que compuseram a 

base desta revisão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A EMTr consiste em uma técnica de 

estimulação cerebral moderna e não invasiva, 

em que uma bobina semelhante a um capacete 

é colocada sobre a cabeça do paciente. Esse 

equipamento emite pulsos magnéticos que 

atuam sobre o cérebro de maneira focalizada, 

criando um campo magnético que irá penetrá-

lo, sem necessidade de corte e sem causar dor. 

Dessa forma, o campo magnético, ao atingir 

um meio condutor como o tecido cerebral, 

induz um fluxo de corrente contínua que, por 

sua vez, possui o potencial de modular o 

circuito neural e a plasticidade sináptica de 

forma terapêutica (O’REARDON et al., 

2007). 

O tratamento é realizado em sessões que 

duram, em média, 15 minutos. Durante a 

aplicação o paciente permanece acordado e 

pode voltar para casa ao término dela. A 

estimulação é feita em uma área específica do 

córtex e depende do objetivo do proce-

dimento. No caso do tratamento de depressão, 

o foco da terapia é o córtex pré-frontal 

dorsolateral direito e esquerdo. Os estímulos 

excitam ou inibem a atividade da área cerebral 

atingida, dependendo da frequência dos 

pulsos. Assim sendo, segundo diversas meta-

análises da literatura, tanto uma estimulação 

de baixa frequência (1Hz) sobre o córtex pré-

frontal dorsolateral direito, quanto uma 

estimulação de maior frequência (10Hz) sobre 

o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo 

possuem um grande potencial terapêutico 

sobre a depressão, se comparados ao 

tratamento padrão ouro (O’REARDON et al., 

2007). 
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Levando isto em consideração, diversos 

ensaios clínicos buscaram comprovar a 

eficácia deste método convencional, além de 

também testarem novas formas de abordagem 

terapêutica com a EMTr e sua abordagem em 

populações vulneráveis, tais como os idosos, 

ou específicas, tal como mulheres grávidas 

(KIM et al., 2019).  

Assim, diversos autores, tais como Jerome 

A. Yesavage et al. (2018), Matsuda et al 

(2020) e O’Reardon et al (2007), em seus 

artigos buscaram investigar a eficácia do 

método tradicional de uso desta técnica no 

tratamento de depressão refratária. Todos eles 

chegaram à resultados e conclusões positivas 

em relação ao uso da EMT’r, deste modo, 

dando suporte à tese de que esta técnica é 

eficaz e segura. Destarte, Yesavage et al. 

(2018) encontraram taxas mais altas de 

melhoria nos sintomas e remissão no grupo 

teste (EMTr) que no grupo controle; Matsuda 

et al (2020) encontraram mudanças na escala 

de depressão de Hamilton, as quais foram 

mais significativas no grupo que recebeu esti-

mulação magnética transcraniana. O’Reardon 

et al. (2020) observaram que houve melhora 

significativa superior do quadro de depressão 

nos pacientes que receberam estimulação 

magnética transcraniana, quando comparado 

com o grupo controle (YESAVAGE et al., 

2018; MATSUDA et al., 2020; 

O’REARDON et al., 2007). 

Ademais, com o passar do tempo, novas 

maneiras de utilização da EMTr foram esti-

puladas e testadas em ensaios clínicos, tal 

como mostram os estudos de Blumberger et 

al. (2018) buscou comparar a já “consagrada 

técnica” de estimulação do córtex pré-frontal 

dorsolateral esquerdo de alta frequência (10 

Hz), com a eficácia da técnica de estimulação 

intermitente de explosão theta (EIEB), a qual 

é uma forma mais recente de EMTr que pode 

ser administrada em 3 min, versus os 37,5 min 

utilizados para uma sessão do tratamento 

padrão de 10 Hz. Entre 3 de setembro de 2013 

e 3 de outubro de 2016, foram alocados 

aleatoriamente 205 participantes para receber 

EMTr de 10 Hz e 209 participantes para 

receber o EIEB. As pontuações do HRSD-17 

melhoraram de 23,5 para 13,4 no grupo EMTr 

de 10 Hz e de 23,6 a 13,4 no grupo EIEB, que 

indica a não inferioridade do EIEB. A inten-

sidade de dor autoavaliada associada ao 

tratamento foi maior no grupo EIEB do que no 

grupo EMTr de 10 Hz. As taxas de abandono 

não diferiram entre os grupos. Assim sendo, 

EIEB foi considerado pela pesquisa um 

tratamento tão eficiente quanto o EMTr, além 

de ambos apresentarem os mesmos efeitos co-

laterais e sintomas adversos (BLUMBERGER 

et al., 2018). 

Além disso, Fitzgerald et al. (2018), base-

ado em pesquisas preliminares, as quais suge-

rem que uma melhora mais rápida nos sin-

tomas depressivos pode ser alcançada com 

protocolos de EMTr acelerados, buscou em 

seu ensaio clínico randomizado avaliar a real 

eficácia destes protocolos. Seu estudo contou 

com 115 participantes, todos com diagnóstico 

de TDM confirmado. Os pacientes receberam 

uma de duas condições de tratamento: (1) 

Tratamento acelerado com EMTr: Na semana 

1, os pacientes receberam 3 tratamentos por 

dia durante 3 dias. Na semana 2, 3 tratamentos 

ao longo de 2 dias foram fornecidos e na se-

mana 3, 3 tratamentos em um único dia foram 

fornecidos; e (2) Tratamento diário: Em 20 

sessões diárias fornecidas 5 dias por semana 

durante 4 semanas. Foram encontradas evi-

dências significativas de eficácia para a abor-
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dagem de tratamento acelerado que foi 

comparável ao tratamento EMTr padrão em 

todas as variáveis de resultado. Apesar da alta 

dosagem fornecida de tratamento diário (250 

séries de estimulação por dia em três sessões), 

o tratamento acelerado não foi associado a 

nenhum evento adverso sério. Nenhum 

prejuízo no desempenho cognitivo em qual-

quer teste em qualquer grupo foi verificado. 

No entanto, não houve diferença substantiva 

no padrão de resposta entre os dois grupos de 

tratamento. A evidência mais significativa 

deste estudo é que uma resposta antide-

pressiva comparável à observada com EMTr 

padrão parece alcançável com um formato de 

estimulação acelerada. Outrossim, Kim et al 

(2019), Dai et al. (2020), Kaster et al. (2018), 

Zhao et al (2019), Lee & Kim (2018), Hoy et 

al. (2019) e Hordacre et al. (2020) buscaram 

em seus respectivos artigos verificar a eficácia 

e segurança desta técnica em grupos espe-

cíficos da população, tais como grávidas, ido-

sos e pacientes pós trauma cerebral. 

É preciso considerar o dado de que 

aproximadamente 10 % das mulheres apre-

sentam TDM durante a gravidez e tanto o 

quadro de depressão não tratada, quanto o uso 

de antidepressivos durante a gravidez, foram 

associados à resultados adversos maternos e 

infantis. Isso torna as decisões de tratamento 

complexas para o médico e para o paciente, às 

vezes levando à não utilização do tratamento 

em mulheres grávidas, o que pode resultar em 

consequências negativas para a gravidez e o 

desenvolvimento infantil (KIM et al., 2019). 

Kim et al (2019) conduziu um ensaio clínico 

randomizado buscando avaliar a eficácia da 

técnica da EMTr nesta população específica e 

também a segurança com relação ao desen-

volvimento fetal. Mulheres entre 18 e 39 anos, 

de 14-34 semanas de idade gestacional foram 

divididas randomicamente em um grupo que 

recebeu estimulação transcraniana magnética 

e outro grupo controle, que recebeu uma 

intervenção simulada. No final do estudo, a 

pontuação média da escala de avaliação de 

depressão de Hamilton de 17 itens (HAMD-

17) no grupo de EMTr ativo foi de 9,27 e 

13,18 no grupo EMTr simulado. Em relação 

ao desenvolvimento fetal, não houve dife-

renças significativas entre os grupos. Todos os 

fetos tiveram crescimento semelhante ao lon-

go do estudo. A taxa de nascimento precoce 

não foi significativamente diferente entre os 

grupos. Além disso, antes e depois de uma 

sessão, não houve diferenças significativas 

nos sinais vitais entre os grupos. Dor de 

cabeça foi o efeito colateral mais comum. 

Assim sendo, neste estudo a EMTr, além de 

ser segura para o desenvolvimento do feto, 

mostrou-se eficaz no tratamento do TDM da 

mãe (KIM et al., 2019). 

Levando em consideração a alta 

incidência de depressão na população idosa 

mundial (3 a 10 %) somada ao alto risco de 

suicídio, e também ao fato desta população 

possuir maior vulnerabilidade à efeitos adver-

sos ao uso de grande parte dos fármacos anti-

depressivos, Dai et al. (2020) conduziram um 

ensaio clínico randomizado com 103 pacie-

ntes idosos diagnosticados com depressão 

maior associado  a ideação suicida, com o in-

tuito de avaliar a eficácia do EMTr em associ-

ação ao tratamento farmacológico padrão 

nesta faixa etária vulnerável. Neste estudo em 

questão, o EMTr foi utilizado em uma fre-

quência de 10Hz e 100 % do limiar de movi-

mento sobre o córtex pré-frontal dorso-lateral 

esquerdo em sessões de 20 minutos, 5 vezes 

por semana durante 4 semanas. Para avaliar 
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uma potencial melhora foram utilizadas: a 

escala de avaliação de depressão de Hamilton 

de 24 itens (HAMD-24) e uma escala de 

autoavaliação de ideação suicida do paciente. 

Ao final do período deste estudo, os autores 

concluíram que em conjunto, a terapia far-

macológica de rotina combinada com EMTr, 

quando comparada à terapia farmacológica 

isolada, demonstrou efeito mais rápido e sig-

nificativo na melhora dos sintomas clínicos, 

do alívio da depressão e na redução da ideação 

suicida em pacientes idosos com depressão, 

reforçando a ideia de que a utilização do 

EMTr é segura e eficaz para o tratamento de 

pacientes desta faixa etária (DAI et al., 2020). 

Além de Dai et al. (2020), Kaster et al 

(2018) também realizaram um ensaio clínico 

randomizado, buscando verificar a eficácia e 

segurança da EMTr na população idosa. Este 

estudo foi realizado no Centre for Addiction 

and Mental Health (CAMH), um hospital 

psiquiátrico acadêmico, em Toronto, Canadá. 

Os participantes eram pacientes ambulatoriais 

com idades entre 60 e 85 anos, com 

diagnóstico de TDM confirmado por meio da 

Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders IV). Os participantes foram rando-

mizados para EMTr ativa ou EMTr simulada, 

administrada 5 dias por semana para um total 

de 20 tratamentos ao longo de 4 semanas, e 

continuaram com a administração de seus me-

dicamentos psicotrópicos inalterados durante 

a duração do ensaio. Os participantes que 

alcançaram a remissão no final da semana 4 

continuaram com EMTr duas vezes por sema-

na por 2 semanas para melhorar a probabili-

dade de uma remissão durável. Este ensaio 

clínico randomizado fornece evidências da 

eficácia e tolerabilidade da EMTr profunda 

em altas doses para depressão. Os partici-

pantes que receberam EMTr ativa profunda ou 

EMTr simulada tiveram uma taxa de remissão 

de 40,0 % e 14,8 %, respectivamente. Sendo 

assim, este artigo suporta a tese de que a utili-

zação do EMTr é segura e eficiente no trata-

mento de pacientes idosos (KASTER et al., 

2018). 

Ademais, seguindo nesta mesma linha de 

raciocínio, Zhao et al (2019), realizaram um 

ensaio clínico randomizado com a intenção de 

investigar o efeito de repetidas sessões de 

EMTr nos níveis séricos de fator neurotrófico 

derivado do cérebro (BDNF), interleucina 

(IL) -1β e fator de necrose tumoral (TNF-α) e 

a própria eficácia desta técnica em pacientes 

idosos com depressão refratária. Neste estudo, 

a frequência de utilização do EMTr de 10Hz e 

80 % do limiar de movimento sobre o córtex 

pré-frontal dorsolateral esquerdo, em sessões 

de 20 minutos, cinco vezes por semana duran-

te 1 mês; ele contou com uma amostragem de 

58 pacientes com diagnóstico de depressão 

refratária ao tratamento; e para avaliar índices 

de melhora foi utilizada a escala de avaliação 

de depressão de Hamilton de 24 itens 

(HAMD-24). Vale ressaltar que o BDNF é 

considerado um fator-chave no desenvolvi-

mento e tratamento da depressão. Deste modo, 

níveis séricos menores de tal estão relacio-

nados à indivíduos com depressão, enquanto 

os níveis de IL-1β e TNF-α mostram-se au-

mentados em pacientes com depressão. Ao 

final deste estudo, Zhao et al. (2019) con-

cluíram que além de ocasionar melhora nos 

sintomas de depressão com significativa 

diminuição no escore HAMD-24, o EMTr 

também foi capaz de ocasionar aumento dos 

níveis séricos de BDNF e diminuição dos 

níveis séricos de IL-1β e TNF-α (ZHAO et al., 
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2019).  

Por fim, Lee & Kim (2018), Hoy et al. 

(2019) e Hordacre et al. (2020) buscaram em 

seus respectivos ensaios clínicos randomi-

zados, avaliar a eficácia e segurança da EMTr 

em pacientes que desenvolveram depressão 

pós lesão cerebral traumática. Sendo assim, o 

estudo de Lee e Kim (2018) contou com 13 

pacientes diagnosticados com injúria cerebral 

traumática e depressão. O grupo foi dividido 

randomicamente em estimulação magnética 

transcraniana (1Hz sobre o córtex pré-frontal 

dorsolateral direito) e grupo controle. Ao final 

do estudo, os autores observaram que além de 

uma melhora na cognição, houve significativa 

redução da depressão no grupo que recebeu 

estimulação transcraniana. A análise foi feita 

pela escala de depressão de Montgomery-

Asberg (LEE & KIM, 2018). O estudo de Hoy 

et al. (2019) contou com 21 pacientes com 

depressão maior pós lesão cerebral trau-

mática. O grupo foi dividido randomicamente 

em estimulação magnética transcraniana e 

grupo controle. Ao final do estudo, os autores 

constataram que o grupo que recebeu estimu-

lação magnética transcraniana experimentou 

melhora significativa dos sintomas de depres-

são maior, além de melhoras na cognição, me-

mória operacional e função executiva (HOY 

et al., 2019); e o estudo de Hordacre et al. 

(2020) contou com 11 participantes que 

desenvolveram depressão após evento de aci-

dente vascular encefálico. Ao final do estudo, 

os participantes que foram submetidos à 

EMTr realizada no córtex pré-frontal dorso-

lateral tiveram os sintomas depressivos dras-

ticamente reduzidos quando comparados ao 

grupo controle (HORDACRE et al., 2020). 

Levando tudo isso em consideração, ambos os 

autores concluíram que pacientes com depres-

são pós lesão cerebral traumática podem se 

beneficiar com segurança das técnicas 

descritas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Levando em consideração os resultados 

apresentados é possível concluir que a técnica 

de estimulação magnética transcraniana 

(EMTr) é, em geral, eficaz e segura para o 

tratamento de depressão, inclusive para o 

TDM e a depressão refratária. Além disso, é 

segura e eficaz para o tratamento de depressão 

em determinadas populações específicas e po-

tencialmente vulneráveis, tais como grávidas, 

idosos e pacientes pós lesão cerebral traumá-

tica.  

Ademais, também vale ressaltar as inova-

doras técnicas de estimulação intermitente de 

explosão theta (EIEB) e de EMTr com proto-

colos acelerados, que possuem resultados 

animadores, mas necessitam de mais estudos 

para melhor consolidação das suas respectivas 

eficácias.  
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INTRODUÇÃO 
 

A esquizofrenia é um transtorno psicótico 

de evolução crônica, sendo conhecida como 

uma das principais e mais desafiadoras e deli-

cadas doenças psiquiátricas. Este fato torna-se 

relevante, concebendo diversos desafios no 

tratamento. De acordo com Oliveira et al. 

(2012), na esquizofrenia são contempladas 

diversas manifestações psicopatológicas, de 

pensamento, percepção, afeto, movimento e 

comportamento 

Sua etiologia, apesar de desconhecida, 

tem origem multifatorial, havendo interações 

de diversos fatores, como personalidade, ge-

nética, bases fisiológicas e ambiente onde o 

sujeito está inserido (SILVA, 2006). Em face 

disso, é válido ressaltar que, apenas um fator 

não é suficiente para justificar a presença do 

transtorno, sendo necessário a combinação e 

influência recíproca de diversos componentes 

para desencadear a principal síndrome psicó-

tica que é a esquizofrenia.  

Consoante aos estudos de Silva (2006), o 

transtorno caracteriza-se pela perda do con-

tato com a realidade, marcado por alucinações 

e delírios, alterações de comportamentos e 

pensamentos, além de desorganização do dis-

curso e linguagem, embotamento das emo-

ções e do afeto, déficit cognitivo e avolição, 

sendo estes os aspectos mais característicos 

do transtorno.  

A esquizofrenia também se desenvolve 

por vertentes de sintomas positivos e nega-

tivos. Nos ditos positivos, ocorrem delírios, 

alucinações, alterações na linguagem e no 

comportamento, sendo manifestados nas fases 

de surtos psicóticos.  

 

[...] por exemplo, a crise 

geralmente significa fase aguda 

em que se tornam perceptíveis os 

sintomas positivos (alucinações e 

delírios) do paciente - em situação 

de primeira crise psicótica; ou, 

ainda, ocasião em que tais sinto-

mas surgem ou se exacerbam – re-

caídas e recidivas (CARVALHO 

& COSTA, 2008) 

 

Por outro lado, os sintomas negativos se 

caracterizam pela diminuição e perda da ativi-

dade motora e psíquica, além das manifes-

tações emocionais, como empobrecimento da 

vida afetiva e anedonia (OLIVEIRA et al., 

2016). Baseando-se nesta questão, é válido 

salientar que tais vertentes definem os prin-

cipais grupos de sintomas da esquizofrenia, 

que podem se estabelecer nas diversas fases 

do transtorno.  

Del-Ben et al. (2010) caracteriza o surto 

psicótico, como um amplo comprometimento 

do juízo da realidade, com apresentação proe-

minente de delírios e/ou alucinações e/ou 

discurso desorganizado, além de inexistência 

de insight do indivíduo para a presença desses 

sintomas (DEL-BEM et al., 2010). 

Dalgalarrondo (2019 apud Dantas et. al., 

2011) propõem que a ausência de insight é 

outra característica relevante da maioria dos 

pacientes, já que estes não acreditam que 

tenham qualquer problema. Por vezes, o indi-

víduo, ao reconhecer a presença dos sintomas, 

os atribuem às outras causas ou fatores. Além 

disso, negar a necessidade de tratamento, 

acompanhamento psicológico e/ou psiquiá-

trico ou tratamento farmacológico também é 

comum nos pacientes (DALGALARRON-

DO, 2019).  

Reconhecer alguns fatores pode tornar-se 

essencial para evitar futuras recaídas. Ressal-
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tamos a relevância do tema deste estudo, uma 

vez que, ao investigar os fatores que desen-

cadeiam o surto psicótico, estes auxiliarão 

para que os familiares e o próprio indivíduo 

possam evitar situações que contribuem como 

gatilho para o início de uma crise. Portanto, o 

estudo deste capítulo, propõe revisar a litera-

tura existente sobre o tema, analisar e relatar 

os principais desencadeadores de surto 

psicótico na esquizofrenia, compreendendo os 

desafios no tratamento desse transtorno. 

  

MÉTODO 
 

Trata-se de uma revisão sistemática de 

literatura realizada no período de julho e 

agosto de 2021, por meio de pesquisas nas 

bases de dados: Scielo e CAPES, além de 

consultas ao DSM-V e ao livro Psicopatologia 

e Semiologia dos Transtornos Mentais, auto-

ria de Paulo Dalgalarrondo.  

Para a pesquisa foram utilizados os des-

critores: “esquizofrenia”, “etiologia”, “sinais 

e sintomas”, “surto psicótico” e “trata-

mento”. Desta busca foram encontrados 42 ar-

tigos, posteriormente submetidos aos critérios 

de seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos nos 

idiomas português e inglês; publicados no 

período de 2000 a 2021 e que abordavam as 

temáticas propostas para esta pesquisa, 

estudos do tipo revisão e disponibilizados na 

íntegra. Os critérios de exclusão foram: 

artigos duplicados, disponibilizados na forma 

de resumo, que não abordavam diretamente a 

proposta estudada e que não atendiam aos 

demais critérios de inclusão. 

Após os critérios de seleção restaram 19 

artigos os quais foram submetidos à leitura 

minuciosa para a coleta de dados. Os resulta-

dos foram apresentados de forma descritiva, 

abordando: o tratamento realizado atualmente 

e seus principais desafios, os psicofármacos 

disponibilizados pelo SUS e possíveis trata-

mentos alternativos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A esquizofrenia é um dos transtornos 

mentais graves mais comuns. Estudos epide-

miológicos realizados ao redor do mundo, 

apresentou uma taxa de prevalência de 0,9-11 

por 1000 habitantes, entretanto estima-se que 

a incidência seja de 0,3 % a 0,7 % novos casos 

a cada 1000 habitantes (LOPES & 

BURIOLA, 2015). Em termos de gênero, a 

esquizofrenia atinge de forma igual homens e 

mulheres, porém, o início é mais precoce no 

gênero masculino e as mulheres têm melhor 

prognóstico. Em se tratando de hospital-

lização, as taxas para pacientes com esquizo-

frenia são consideravelmente altas, mesmo fa-

zendo o uso dos medicamentos, além de serem 

a maioria nos hospitais psiquiátricos (NUNES 

& ROMANHA, 2019).  

Para a APA (2014) a duração dos prin-

cipais sintomas deve ser de pelo menos um 

mês e de pelo menos seis meses do quadro 

deficitário. Comumente, a sintomatologia é 

iniciada no decorrer da adolescência ou início 

da vida adulta, com instauração abrupta e 

insidiosa. Entretanto, grande parte dos indi-

víduos, expressa uma diversidade de sinais e 

sintomas clinicamente relevantes de forma 

vagarosa e gradual. Com isso, pode-se afirmar 

que, o fato de os pacientes apresentarem uma 

gama de sinais e sintomas graduais, impacta 

diretamente no tratamento, pois dificulta a 

identificação precisa do diagnóstico, acarre-

tando prejuízos aos indivíduos, por ausência 

de tratamento correto e/ou mais indicado.  
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Ainda seguindo a linha de pensamento da 

American Psychiatric Association (2014), no 

que se refere ao curso da sintomatologia,  

 

[...] os sintomas psicóticos 

tendem a diminuir ao longo da 

vida, talvez em associação ao de-

clínio normal na atividade dopa-

minérgica relacionada ao envelhe-

cimento. Os sintomas negativos 

têm relação mais íntima com o 

prognóstico do que os positivos, 

tendendo a ser mais persistentes. 

Além disso, déficits cognitivos 

associados à doença podem não 

melhorar ao longo do seu curso 

(APA, 2014). 

 

Uma grande parcela dos pacientes que têm 

um episódio esquizofrênico apresenta sin-

tomas psiquiátricos de forma contínua ou 

intermitente durante o curso da doença. O 

atraso no início do tratamento pode promover 

um mau prognóstico, o que gera mais déficits 

no paciente. Além disso, o paciente também 

pode apresentar um número maior de recaídas 

ao longo da vida. Menos da metade dos 

pacientes que foram hospitalizados há 5 ou 10 

anos atrás, conseguem alcançar um bom 

prognóstico, a maioria passa por um longo 

período de recaídas e piora dos sintomas, o 

que demanda novas internações (NUNES & 

ROMANHA, 2019).  

Oliveira et al. (2012), destacam que 

conviver com o transtorno acarreta intenso 

sofrimento e limitações, uma vez que, há 

diversas consequências pessoais, afetivas, 

sociais, familiares, profissionais e financeiras. 

Pode-se dizer que, tais prejuízos advindos da 

esquizofrenia, deve-se ao fato de que os 

sujeitos acometidos por esse transtorno 

psicótico possuem dificuldades de compre-

enderem e/ou aceitarem o diagnóstico, sendo 

o apoio e entendimento familiar extrema-

mente importantes para o tratamento e prog-

nóstico da doença (OLIVEIRA et al., 2012). 

Segundo os estudos de Mogadouro et al. 

(2009) em comparação a população em geral, 

indivíduos com esquizofrenia possuem taxas 

elevadas de mortalidade e uma redução sig-

nificativa da expectativa de vida. Pode-se 

considerar, de acordo com as pesquisas, que a 

depressão, as tentativas de suicídio anteriores, 

o abuso de drogas, a agitação psicomotora ou 

inquietação, o medo de desintegração mental, 

a baixa aderência ao tratamento e as perdas 

recente são fortes associações do risco de 

suicídio nos casos de esquizofrenia, citadas 

pelos autores ingleses numa revisão siste-

mática de 2005 (MOGADOURO et al., 2009).  

Além disso, as pessoas com esquizofrenia 

fazem parte de uma população de comum 

envolvimento com abuso de drogas e álcool, o 

que pode potencializar os sintomas. Além do 

transtorno depender de um tratamento contí-

nuo e de alto custo, é raro pessoas com esqui-

zofrenia obterem empregos com bons sala-

rios, já que o desempenho e produtividade no 

trabalho e nos estudos são afetados pelo 

transtorno. Sendo assim, a esquizofrenia passa 

a ter maior incidência nas classes socioeco-

nômicas mais baixas (NUNES & 

ROMANHA, 2019). 

Uma das principais dimensões do 

prognóstico da esquizofrenia é o prejuízo no 

ajustamento social. Há um curso heterogêneo 

do funcionamento social na esquizofrenia, 

com cerca de 1/3 dos pacientes funcionando 

bem, outro 1/3 em um nível intermediário de 

ajustamento social e um grupo de tamanho 

semelhante que desenvolve graves incapa-

cidades no funcionamento social. A incapa-
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cidade em áreas específicas de funcionamento 

social parece desenvolver-se ao longo de li-

nhas hierárquicas, primeiro aparecendo nos 

contatos sociais periféricos, tais como desem-

penho no trabalho, e então progredindo em 

direção a áreas internas do funcionamento, 

eventualmente afetando o cuidado pessoal 

(MENEZES, 2000). 

Cruz e Dolabela (2021) apontam que a 

esquizofrenia, por ser de condição crônica, 

demanda tratamento medicamentoso prolon-

gado, que se dá principalmente pela utilização 

de antipsicóticos. A psicoterapia e a sócio-

terapia também são fundamentais para o 

tratamento da esquizofrenia, pois além de 

contribuir para o alcance de uma boa quali-

dade de vida, permitem tratar o paciente em 

diversas áreas, já que a terapia medicamentosa 

pode provocar prejuízos tão fortes quanto os 

sintomas do transtorno. O acompanhamento 

psicológico associado ao tratamento medica-

mentoso é fundamental para fornecer con-

dições mínimas de melhora do paciente 

(CRUZ & DOLABELA, 2021). 

O tratamento da esquizofrenia no âmbito 

da saúde pública está com um aumento 

progressivo de gastos do Ministério da Saúde, 

visto que o tratamento disponível se limita a 

medicamentos e, nos casos mais graves, a 

internação hospitalar (FARIA et al.,2019). A 

adesão ao tratamento medicamentoso de-

monstra que pode haver uma diminuição dos 

níveis de internação, uma vez que este gera 

um maior gasto aos cofres públicos, e a 

recaída do paciente, a qual pode estar direta-

mente associada com o não uso de medica-

mento, acarreta, possivelmente, na internação 

a qual tem importante impacto nos custos 

associados à esquizofrenia (DALTIO et al., 

2007). As internações hospitalares de paci-

entes com transtorno de esquizofrenia so-

mam em torno de US $ 67.216.056,04 com 

um custo médio por admissão de US $ 432,58, 

segundo o DATASUS no período de 2008 a 

2019, demonstrando que o tratamento medi-

camentoso pode, indiretamente, evitar o au-

mento dos gastos públicos em saúde 

(CARTERI et al., 2020). 

O SUS procura uma padronização dos me-

dicamentos para a esquizofrenia, entre eles, 

destacam-se: haloperidol, clorpromazina, ris-

peridona, quetiapina, ziprasidona, olanzapina 

e clozapina (BRASIL, 2013). O Quadro 8.1. 

mostra estudos analisando os medicamentos 

mais utilizados para o tratamento da Esqui-

zofrenia, qual medicamento o uso predomina 

e qual apresenta maior e menor custo, na qual 

a olanzapina é o medicamento de menor valor 

seguido dos medicamentos risperidona, zipra-

sidona e quetiapina (SANTOS, 2016). Mesmo 

esses medicamentos sendo disponibilizados 

gratuitamente pelo SUS, para o governo há 

um custo, e a adesão ao tratamento medica-

mentoso desses sete fármacos disponíveis 

limita a possibilidade de utilização de novos 

medicamentos que podem causar menos efei-

tos colaterais aos pacientes. 

Apesar de dados atuais sobre esquizofre-

nia e transtornos mentais comuns indicarem 

resultados positivos até 2017, com diminuição 

da incidência, dos custos totais e do tempo de 

internação, existem vários parâmetros avali-

ados que aumentaram de 2017 a 2019, acarre-

tando preocupações para futuras mudanças 

políticas. O governo anunciou, recentemente, 

uma nova política de saúde mental, que inclui 

hospitais psiquiátricos, uso de eletroconvul-

soterapia, mudanças específicas para interna-

ção de crianças e adolescentes e uso de absti-

nência para tratamento de drogas (CARTERI 

et al., 2020). 
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Tabela 1. Relação farmacoeconômica entre a olanzapina e outros medicamentos 

 

Estudo 
Dominado 

por 
Dominante sobre 

Custo maior e 

afetividade menor 

que 

Custo maior e 

afetividade maior 

que 

Rosenheck et al. 

(2006) 
 Risperidona Ziprasidona  Quetiapina 

Tunis et al. (2006)  Risperidona   

Bounthavong & 

Okamoto (2007) 
Risperidona Haloperidol   

Obradovic et al. 

(2007) 
 Ziprasidona Quetiapina 

Haloperidol 

Risperidona 

Aripiprazol 

 

Colombo et al. 

(2008) 
Aripiprazol    

Cooper et al. (2008)   Risperidona  

Cooper et al. (2008) Risperidona    

Edwards et al. 

(2008) 
 

Aripiprazol 

Ziprasidona 

Quetiapina 

Risperidona 
 

Geitona et al. (2008)  
Risperidona Quetipina 

Ziprasidona Aripiprazol 
  

Knapp et al. (2008)  Quetiapina 

Quetiapina 

Risperidona 

 

 

De Ridder & De 

Graeve (2009) 
   Risperidona 

Furiak et al. (2009)  
Risperidona 

Quetiapina Ziprasidona 
  

Fonte: Adaptado de SANTOS, 2016. 

 

Apesar de dados atuais sobre esquizo-

frenia e transtornos mentais comuns indi-

carem resultados positivos até 2017, com 

diminuição da incidência, dos custos totais e 

do tempo de internação, existem vários 

parâmetros avaliados que aumentaram de 

2017 a 2019, acarretando preocupações para 

futuras mudanças políticas. O governo anun-

ciou, recentemente, uma nova política de 

saúde mental, que inclui hospitais psiquiá-

tricos, uso de eletroconvulsoterapia, mu-

danças específicas para internação de crianças 

e adolescentes e uso de abstinência para 

tratamento de drogas (CARTERI et al., 2020). 

Essas mudanças apresentadas pelo go-

verno se contradizem aos princípios do SUS e 

da Reforma Psiquiátrica (consolidada em 

2001), visto que os serviços de assistência 

primária oferecidos pelo governo através do 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPs) 
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buscam tratar o paciente em sua totalidade, 

incluindo o apoio familiar, uma equipe multi-

profissional e formas de tratamentos, ainda 

que limitadas, que visam melhorar a qualidade 

de vida dos pacientes esquizofrênicos. Entret-

anto, ainda há muitos desafios enfrentados 

pela Atenção Básica, onde a infraestrutura dos 

serviços de assistência, que dependem 

principalmente da regionalidade, ainda são 

precários e algumas políticas públicas para o 

tratamento do doente mental no Brasil não 

condizem com a realidade e necessidades 

integrais das pessoas com transtornos men-

tais. Além disso, há uma precariedade de 

suporte e preparação adequada de profis-

sionais da saúde que tratarão desses doentes 

(SILVA et al., 2019; DIAS et al., 2020). 

Apesar de existir no Brasil um tratamento 

medicamentoso, assistencial e até mesmo, nos 

casos mais graves, internação hospitalar para 

a pacientes esquizofrênicos, pode ocorrer 

equívocos no diagnóstico da doença e 

prejuízos no tratamento do paciente. Isso, 

pois, os sintomas e sinais clínicos da esquizo-

frenia são muito heterogêneos, podendo ser 

confundidos com outros transtornos mentais, 

como por exemplo o TDI (Transtorno Disso-

ciativo de Identidade), em que as manifes-

tações clínicas são muito similares. Portanto, 

para a área de Psiquiatria o diagnóstico do 

esquizofrênico necessita de vários critérios 

para classificar o paciente com esse transtorno 

mental, mas pode ser gerado um erro no diag-

nóstico e, consequentemente, um tratamento 

equivocado, impedindo a boa qualidade de 

vida do paciente (SILVA et al., 2019; DIAS 

et al., 2020; APA, 2014). 

Observa-se que no Brasil, a esquizofrenia 

limita-se à orientação da medicação e ao 

encaminhamento para o serviço de referência, 

no caso do CAPS, precarizando o tratamento 

do doente por serem estruturalmente pre-

cários. Além disso, estudos sugerem que para 

o bem-estar do paciente o apoio e acolhimento 

familiar, que pode ser inexistente, contribui 

para melhora do paciente e ainda facilita o 

trabalho dos profissionais da saúde voltados 

para o tratamento do paciente esquizofrênico 

(DIAS et al., 2020). 

Há novas pesquisas e vertentes ainda 

muito atuais que buscam formas alternativas 

para o tratamento da esquizofrenia, como por 

exemplo o uso da Acupuntura. Existem 

poucos estudos sobre esse método de trata-

mento dos transtornos mentais, mas após a 

análise da bibliografia levantada, verificou-se 

resultados positivos com o uso da técnica de 

acupuntura e com melhora na sintomatologia, 

apresentando essa técnica como uma boa 

opção na busca pelo desenvolvimento da 

saúde coletiva em pacientes diagnosticados 

com esquizofrenia. (OLIVEIRA et al., 2016). 

A psicoeducação é um recurso muito 

válido no tratamento dos pacientes esquizo-

frênicos, pois possibilita a criação de um 

controle sobre a situação biopsicossocial do 

paciente e potencializa todas as esferas da 

vida que influenciam, de forma direta ou in-

direta, na qualidade de vida. As intervenções 

educativas sobre os aspectos biológicos da 

doença, como as explicações e reflexões sobre 

o que se sabe de sua etiologia e tratamento, a 

transformam de uma entidade anormal su-

bjetiva e visceral em algo mais concreto. Isso 

retira pouco a pouco as noções de patologia 

daqueles comportamentos, instaurando maior 

controle. Esse processo se torna bastante 

importante na manutenção de quadros de de-

lírio e psicose estáveis, impactando direta-
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mente num bom prognóstico (CARVALHO, 

2018). 

É de suma importância, o acompanha-

mento psiquiátrico e psicológico, além do 

tratamento medicamentoso, visando amenizar 

os impactos dos sintomas, proporcionando 

mais qualidade de vida aos pacientes, uma vez 

que, o transtorno acarreta prejuízos signifi-

cativos se não tratado de forma adequada 

(SILVA, 2006). 

Reconhecer alguns fatores pode tornar-se 

essencial para evitar futuras recaídas. Além 

disso, como pôde ser observado, a esquizo-

frenia, infelizmente, é um dos transtornos 

mentais mais graves e desafiadores, o que 

impacta diretamente em seu tratamento, pois, 

apesar da área de saúde mental tenha evoluído 

desde a Reforma Psiquiátrica no Brasil, ainda 

há a necessidade de maiores investimentos e 

preparos dos profissionais da área para o 

atendimento durante o período de surto 

psicótico.  

 

CONCLUSÃO 
 

A esquizofrenia necessita de muita cautela 

no diagnóstico, por ser um transtorno mental 

com manifestações clínicas variadas, para que 

não ocorra prejuízos no tratamento. Em 

conjunto com a dificuldade do diagnóstico, o 

tratamento desse paciente no Brasil, atual-

mente delimita-se ao uso de medicamentos 

(oferecidos de forma gratuita pelo SUS) e das 

redes de assistência do SUS de Atenção 

Básica e os CAPS, voltados para saúde mental 

que acolhem pacientes esquizofrênicos. Mes-

mo o paciente tendo um atendimento multi-

profissional e medicamento gratuito no Brasil 

o superfaturamento da saúde pública no país e 

as más distribuições de verbas para saúde 

afetam o bom funcionamento dessas insti-

tuições. O alto custo dos medicamentos e as 

internações hospitalares também sobrecar-

regam o SUS. Além disso, as políticas pú-

blicas voltadas para a saúde mental no Brasil 

não se adequam à realidade e necessidade dos 

indivíduos que sofrem algum transtorno 

mental.  

Alguns tratamentos alternativos, ainda 

recém-descobertos, e novas abordagens po-

dem ser uma alternativa para melhorar a 

qualidade de vida e bem-estar da pessoa com 

esquizofrenia. O investimento na Atenção 

Básica e na saúde mental no Brasil, também 

seriam aspectos relevantes para obtenção de 

resultados positivos no tratamento dessa 

doença

. 
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INTRODUÇÃO 
 

Pode-se definir esquizofrenia como um 

transtorno psiquiátrico grave, e potencial-

mente incapacitante, observando a existência 

de sintomas positivos: caracterizados tanto 

por déficits psíquicos e comportamentais, 

quanto por manifestações do processo esqui-

zofrênico, como delírios e alucinações, e 

sintomas negativos, gerando a perda de deter-

minadas funções psíquicas e declínio global 

da vida afetiva, social e cognitiva, como a 

perda de funções da linguagem e embo-

tamento afetivo. Desse modo, a esquizofrenia 

desenvolve prejuízos psicomotores, cogni-

tivos, de desorganização e de humor (WANG 

et al., 2018; DALGALARRONDO, 2019). 

O curso da doença é variável, sendo que 

uma parcela significativa dos pacientes não 

responde de forma adequada à terapêutica, 

caracterizando-a como esquizofrenia resis-

tente ao tratamento. Esta não tem uma 

definição consistente na literatura, entretanto, 

pacientes com esquizofrenia refratária são 

classificados conforme a falha na terapêutica 

com pelo menos dois antipsicóticos diferentes 

de duração adequada, considerando uso de 

pelo menos 6 semanas (SINCLAIR et al., 

2019).  

Existem evidências de que a clozapina é 

considerada o antipsicotico mais eficaz para 

pacientes com esquizofrenia resistente ao 

tratamento, e, apesar de até um terço dos 

pacientes não responderam a essa terapia, o 

uso de antipsicóticos é o tratamento padrão 

para esquizofrenia (MANUBENS et al., 

2016). Com isso, várias estratégias vêm sendo 

estudadas para potencializar o efeito da 

resposta desses pacientes à clozapina, entre 

elas a Eletroconvulsoterapia (ECT).  

Nesse sentido, atualmente, para o 

tratamento da esquizofrenia grave e refratária 

discute-se sobre o uso da ECT como opção 

adjuvante. Sua aplicação envolve emissão de 

pulsos breves e estimulação elétrica cerebral, 

através do posicionamento de eletrodos 

próximos aos lobos temporais e frontais no 

escalpo. Entretanto, a utilização combinada da 

ECT é individual a cada paciente, assim, na 

tentativa de reduzir os efeitos colaterais e 

potencializar a ação dos antipsicóticos previ-

amente evidenciados como benéficos, utiliza-

se a aplicação mínima de estímulos elétricos 

de maneira terapêutica (SINCLAIR et al., 

2019). 

Portanto, esse capítulo tem como objetivo 

esclarecer sobre o tratamento da esquizofrenia 

refratária usando a eletroconvulsoterapia, a 

partir de uma e analise de artigos sobre o tema.  

 

MÉTODO 

 

Esse capítulo foi realizado através de 

leituras de artigos publicados em base de 

dados durante o período de julho a agosto de 

2021, por meio de uma pesquisa na base de 

dados National Library of Medicine 

(MEDLINE), em que foram utilizados os des-

critores: "Electroconvulsive Therapy”, 

“Schizophrenia”, “Treatment”. Desta busca 

foram encontrados 2.119 artigos, posterior-

mente submetidos aos critérios de seleção. 

Os critérios de inclusão foram: idioma 

inglês e português; publicados no período de 

2017 a 2021 e que abordavam as temáticas 

propostas para esta pesquisa, estudos do tipo 

Meta Análise e Ensaio Clínico Randomizado, 

disponibilizados na íntegra. Os critérios de 

exclusão foram: artigos duplicados, dispo-

nibilizados na forma de resumo, e aqueles que 
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não abordavam diretamente a proposta estu-

dada e que não atendiam aos demais critérios 

de inclusão.  

Após os critérios de seleção restaram 16 

artigos, os quais foram submetidos à leitura 

minuciosa para a coleta de dados, de onde 

então, restaram 10 artigos para elaboração 

deste capítulo. Os resultados foram apresen-

tados de forma descritiva, abordando esquizo-

frenia resistente ao tratamento, utilização 

combinada da terapia com antipsicótico, 

efetividade e segurança da eletroconvulso-

terapia. Além disso, foi realizada pesquisa 

bibliográfica utilizando o livro Psicopatologia 

e Semiologia dos Transtornos Mentais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Encontra-se na literatura diversos estudos 

de caráter clínico controlado e randomizado, 

os quais evidenciam uma potencial ação da 

ECT como tratamento adjuvante nos casos de 

esquizofrenia refratária, que acomete entre 20 

a 30 % dos pacientes diagnosticados com a 

doença (MANUBENS et al., 2016).  

A ECT consiste na estimulação elétrica 

dos lobos cerebrais através de eletrodos 

posicionados em regiões estratégicas, depen-

dendo da demanda do paciente. É considerado 

um método não invasivo, pois os pacientes 

encontram-se anestesiados e sob sedação, o 

que busca minimizar efeitos adversos poste-

riores. Embora seu mecanismo de ação não 

seja completamente conhecido, quatro vias 

são consideradas: aumento da liberação de 

monoaminas; estimulação da secreção hipo-

fisária de TSH, ACTH, endorfinas e pro-

lactina; aumento da neurogênese; e efeito o 

anticonvulsivante após-sessão (MANUBENS 

et al., 2016). 

Um estudo realizado com 57 pacientes 

com esquizofrenia, do Departamento de 

Psiquiatria do Centro de Saúde Mental da 

cidade de Xi'an, demonstrou que caracterís-

ticas radiômicas baseadas em ressonância 

magnética multiparamétrica po-dem prever a 

resposta à ECT para pacientes individuais e 

têm o potencial de servir como biomarcadores 

de neuroimagem e prognósticos. A avaliação 

de rotina com sMRI e dMRI (ressonância 

magnética multiparamétrica – dMRI ponde-

rada por difusão, sMRI ressonância magnética 

de suporte) antes do tratamento pode orientar 

as decisões de tratamento personalizado para 

psiquiatras clínicos. As descobertas de bio-

marcadores de imagem não invasivos, no caso 

da esquizofrenia, podem ser úteis para os 

médicos determinarem a extensão da resposta 

à ECT, prevendo a resposta dessa técnica 

(GONG et al., 2018). 

A ECT pode ser modificada pelo uso de 

agentes anestésicos e relaxantes musculares 

para reduzir a apreensão e a probabilidade de 

resultados adversos, como fraturas da coluna 

vertebral e dos membros, que resultam das 

convulsões. A maioria dos tratamentos de 

ECT administrados são modificadas. Con-

tudo, em áreas que não têm acesso imediato 

ao equipamento anestésico, a ECT não modi-

ficada ainda é (SINCLAIR et al., 2019). 

As intervenções usando neurocirurgia ou 

terapia eletroconvulsiva têm sido usadas para 

controlar os sinais e sintomas angustiantes da 

discinesia tardia (distúrbio do movimento, 

caracterizada por movimentos anormais, 

repetitivos e involuntários) como consequên-

cia da utilização dos antipsicóticos. Mais de 

20 % das pessoas que dependem de medica-

mentos antipsicóticos para controlar sua do-

ença mental desenvolvem essa doença. Entre-
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tanto, ainda não há estudos que comprovem a 

efetividade da ECT na melhora desses efeitos 

colaterais. Portanto, pessoas que tomam 

medicação antipsicótica tem justificativa para 

exigir a formulação de novas e melhores 

evidências sobre o tema. (WEISER et al., 

2018). 

A ECT está associada ao melhor perfil de 

eficácia e segurança cognitiva em pacientes 

com esquizofrenia tratados com antipsicóticos 

que recebem um curso fixo de 8 ECT. Um 

curso fixo de 8 ECTs, comparadas às efi-

ciências da terapia em relação ao posicio-

namento bifrontal e bitemporal dos eletrodos, 

resultou em melhora significativa nos sin-

tomas e psicopatologia geral em pacientes 

com esquizofrenia. No entanto, a melhora nos 

sintomas positivos foi leve, mas significa-

tivamente menor com ECT unilateral em 

comparação aos demais. (BANSOD et al., 

2018) 

A ECT provavelmente aumenta a resposta 

ao tratamento em pacientes com esquizofrenia 

resistente que usam clozapina, entretanto a 

certeza das evidências é moderada (MANU-

BENS et al., 2016). Além disso, pode-se 

observar, a partir da combinação de 

evidências usando meta-análise para resumo 

de descobertas realizado por MANUBENS 

LK et al. (2016) melhora nos sintomas 

psiquiátricos, que ao adicionar ECT à 

clozapina foi superior à monoterapia, 

produzindo tamanhos de efeito médios a gran-

des na avaliação pós-ECT e na avaliação do 

ponto final. Comprometimento de memória e 

cefaléia foram os principais efeitos adversos, 

mas esses sintomas estavam presentes em não 

mais de 24,2 % e 14,5 % dos pacientes que 

receberam reforço ECT e apareceram para ser 

principalmente leve e temporário (SISKIND 

et al., 2018).  

O estudo de SINCLADIR et al. buscou 

evidências de que adição de ECT pode ser 

uma alternativa eficaz para pacientes com 

esquizofrenia crônica com sintomas positivos 

resistentes à medicação antipsicótica. Ade-

mais, existem certas condições no curso da 

esquizofrenia que necessitam de resultados 

rápidos, como em sintomas catatônicos 

significativos, tendência suicida ou em casos 

de síndrome neuroléptica maligna. Nessas 

circunstâncias, há evidências sugerem que a 

ECT juntamente com a potencialização da 

dose de clozapina oferece uma alternativa em 

potencial para pacientes resistentes ao 

tratamento (SINCLAIR, 2019).  

Em uma comparação entre Eletroterapia 

de Baixa Carga (LCE) e a eletroconvulso-

terapia, os efeitos adversos da ECT não foram 

considerados graves e foi concluído que os 

efeitos terapêuticos do LCE e da ECT foram 

semelhantes, o que demonstra confiabilidade 

de ambos. (MIN-ZHI, 2018). 

  

CONCLUSÃO 

 

Esta revisão da literatura concluiu que os 

benefícios da ECT são evidenciados em 

diversos estudos, demonstrando que pacientes 

com esquizofrenia refratária podem alcançar 

uma melhor qualidade de vida com o trata-

mento adjuvante aos antipsicóticos, a partir da 

melhora da resposta clínica, do estado mental 

e do funcionamento geral fornecido por esse 

tratamento. A necessidade de cuidados rá-

pidos também possibilita ampliar as pesquisas 

e investigar a extensão da resposta sobre a 

técnica com intuito de otimizar ainda mais o 

tratamento nos casos refratários.  
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Embora a ECT não esteja isenta de efeitos 

colaterais, a maioria dos estudos não indicam 

efeitos graves em pacientes sob utilização da 

técnica, o que é um indício de sua seguridade. 

No entanto, ainda há carência no número de 

evidências para indicar se a ECT é superior ou 

inferior a outros controles para o tratamento 

de pessoas com esquizofrenia resistente ao 

tratamento, demonstrando a necessidade de 

mais estudos com a abordagem desta temá-

tica.
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INTRODUÇÃO 
 

Anteriormente, conhecido como dupla 

personalidade e historicamente visto e 

entendido como transtorno de múltiplas 

personalidades, o Transtorno Dissociativo de 

Identidade (TDI) é caracterizado por dois ou 

mais estados de personalidades que se 

alternam, devido a uma perturbação de 

integração da cons-ciência. O que antes era 

tido como um transtorno de dupla/múltiplas 

personalidades agora é reconhecido e tratado 

como transtorno da identidade do indivíduo, 

onde na maioria das vezes ocorre uma 

dissociação da sua identidade. De forma 

inconsciente, seu corpo é dividido em vários 

outros “EU” como relatam alguns dos 

pacientes com o TDI (FARIA et al., 2016). 

A mudança do termo transtorno de 

múltiplas personalidades para o atual trans-

torno dissociativo de identidade, teve como 

foco requerer aos diversos sintomas disso-

ciativos característicos desse transtorno, algo 

além do reconhecimento de identidade, o que 

antes era visto como primordial. No entanto, o 

termo identidade se designa ao grupo de 

características culturais, psicológicas e físi-

cas, desta forma, ao usar esse termo, entende-

se que a personalidade é um apanhado de 

componentes e elementos psicológicos, ao 

passo que a identidade é o conjunto de ele-

mentos, assim a personalidade é um deles 

(MARALDI, 2019) 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais – DSM-V caracteriza os 

transtornos dissociativos por uma “perturba-

ção e/ou descontinuidade da integração 

normal de consciência, memória, identidade, 

emoção, percepção, representação corporal, 

controle motor e comportamento”. Conside-

rando a despersonalização/desrealização, a 

primeira é uma experiência de irrealidade ou 

distancia-mento em que o indivíduo se sente 

desligado das suas ações, emoções ou 

pensamentos; a segunda, desrealização, são 

experiências em que as circunstâncias e 

eventos ao redor são irreais. A amnésia 

dissociativa é entendida por uma perda parcial 

ou completa da memória de experiências 

passadas ou eventos recentes, incompatível 

com o esquecimento normal. O transtorno 

dissociativo especificado é uma categoria 

onde o clínico opta por comunicar a razão 

específica pelo qual o indivíduo não satisfaz 

os critérios do TDI. O transtorno dissociativo 

não especificado é usado quando o clínico 

opta por não especificar a razão pela qual os 

critérios para esse subtipo não são satisfeitos 

(DSM-V, 2014). 

O transtorno dissociativo é explicado pela 

teoria psicanalítica como um mecanismo de 

enfrentamento necessário que permite que os 

pacientes - que são incapazes de lidar com o 

presente cenário estressante - sejam controla-

dos por outros alters. Esses eventos de estresse 

intenso ou prolongado podem exigir que o 

sujeito use ações adaptativas extremas para 

suprimir o estresse por meio da dissociação. 

Após a separação, o paciente pode não ter 

memória do evento e pode se perder no tempo. 

Essa separação ocorre como devaneios e as 

mudanças podem chegar ao ápice de uma 

descarga emocional severa (LÓPEZ, 2016). 

O presente estudo se detém em realizar 

uma revisão de literatura sobre as implicações 

e diagnóstico do transtorno dissociativo de 

identidade, para que se possa dessa forma 

compreender e desmistificar o que realmente 

é o transtorno e os fatores desencadeadores do 

mesmo. 
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MÉTODO 

 

Este estudo configura-se como uma 

revisão integrativa realizada por meio de 

levantamento bibliográfico nos diretórios: 

Google Scholar, bem como Scientific 

Eletronic Library On-line (SciELO). Os des-

critores utilizados na pesquisa seguiram o 

DeCs (Descritores em Saúde) e o Medical 

Subject Headings (MeSH), nos idiomas portu-

guês e inglês, utilizando os seguintes termos: 

“transtorno dissociativo de iden-tidade” 

(dissociative identity disorder), “transtornos 

mentais” (mental disorders) e “diagnóstico” 

(diagnostic). Desta busca, foram encontrados 

116 artigos, posteriormente submetidos aos 

critérios de seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos 

publicados entre os anos de 2015 e 2021, nos 

idiomas português e inglês, que abordavam o 

tema transtorno dissociativo de personalidade, 

assim como seu diagnóstico e implicações. Os 

critérios de exclusão foram: resumos em 

eventos, artigos que não cumpriam os critérios 

de inclusão supracitados e artigos duplicados. 

Com isso, a seleção resultou em 10 artigo, 

os quais foram submetidos à análise seletiva, 

exploratória e interpretativa para coletar os 

dados para este estudo. Os resultados foram 

apresentados em um quadro, de forma a 

identificar as obras e ordenar o conteúdo 

estudado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados dos artigos pesquisados 

apresentam-se no Quadro 10.1. Contínuo a 

isso, a escolha dos artigos usados para essa 

revisão integrativa foi realizada por meio da 

literatura do título, resumo e dos artigos 

completos encontrados de acordo com a 

metodologia dessa revisão de literatura. Dessa 

forma, de acordo com o mecanismo de busca 

foram encontrados 116 artigos. Logo, dentre 

esses, apenas 10 artigos foram utilizados para 

a produção do presente estudo, uma vez que 

os outros não se encaixavam nos critérios de 

inclusão e exclusão estabelecidos. 

 

Quadro 10.1 Principais resultados dos artigos selecionados para pesquisa 
 

Título Autor, Ano Objetivos Observações 

Separating Fact from 

Fiction: An 

Empirical 

Examination of Six 

Myths About 

Dissociative Identity 

Desorder 

BRAND et al., 

2016 

Analisar algumas definições 

errôneas a respeito do 

Transtorno Dissociativo de 

Identidade estabelecidas pelo 

senso comum. 

O artigo analisa a veracidade das 

informações sobre Transtorno 

Dissociativo de Identidade através 

de dados epidemiológicos e estudos 

científicos. Dentre algumas das 

definições errôneas, há a crença 

popular de que esse transtorno é 

iatrogênico, uma tendência 

momentânea e que o seu tratamento 

é prejudicial aos pacientes. 

Aiding the diagnosis 

of dissociative 

identity disorder: 

pattern recognition 

REINDERS et al., 

2018 

Investigar se o método de 

reconhecimento de padrões 

baseado em dados anatômicos 

aplicados a imagens cerebrais 

Observou-se que é possível 

discriminar com precisão os 

indivíduos com Transtorno 

Dissociativo de Identidade e 
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study of brain 

biomarkers 

estruturais pode fornecer 

biomarcadores para auxiliar 

no diagnóstico de Transtorno 

Dissociativo de Identidade. 

saudáveis através da estrutura 

cerebral. Foi proposto um padrão de 

biomarcadores de neuroimagem que 

podem ser usados para informar a 

identificação de indivíduos com o 

transtorno no nível individual. 

The Sense of Self 

Over Time: 

Assessing 

Diachronicity in 

Dissociative Identity 

Disorder, Psychosis 

and Healthy 

Comprados Groups 

DORAHY et al., 

2021 

Examinar o grau em que os 

pacientes em estados 

dissociativos de identidade 

experimentaram unidade 

diacrônica. 

Foi observado que a desunião 

diacrônica não se limitou àqueles 

com doenças psiquiátricas e cerca de 

metade das pessoas com Transtorno 

Dissociativo de Identidade relataram 

desunião em seus estados de criança 

e adulto. 

Abnormal 

hippocampal 

morphology in 

dissociative identity 

disorder and post‐

traumatic stress 

disorder correlates 

with childhood 

trauma and 

dissociative 

symptoms 

CHALAVI et al., 

2015 

Examinar a morfologia do 

hipocampo em pacientes com 

transtorno dissociativo de 

identidade e Doença de 

estresse pós-traumático. 

Foi analisado que o volume global 

do hipocampo foi significativamente 

menor em pacientes com transtorno 

dissociativo de identidade e Estresse 

pós-traumático. Dessa forma, o 

estudo contribui para a compreensão 

dos mecanismos neurobiológicos 

envolvidos nesses distúrbios. 

Recent reports on 

dissociative identify 

desorder 

GOLEBIOWSKA 

et al., 2017 

Apresentar o estado da arte do 

diagnóstico e tratamento do 

Transtorno Dissociativo de 

Identidade. 

Observou-se que a psicoterapia 

prolongada e tratamento farmaco-

lógico de suporte levam a integração 

da personalidade do paciente e 

permitem a vida normal do paciente. 

Além disso, o diagnóstico pode 

ocorrer através da avaliação do 

desenvolvimento e reorganização do 

córtex pré-frontal e a associação 

com a organização de comporta-

mentos individuais. 

A utilização do 

Método de 

Rorschach no 

diagnóstico 

diferencial da 

Esquizofrenia e 

Transtorno 

Dissociativo de 

Identidade 

 

FARIA et al., 

2019. 

Investigar, por meio do 

método Rorschach, a preva-

lência do Transtorno Disso-

ciativo de Identidade (TDI) 

em pacientes esquizofrênicos. 

Entre os 10 pacientes avaliados no 

estudo, foi identificado dois pacien-

tes que apresentaram sintomas 

dissociativos. Apesar desse resulta-

do direto, não foi confirmada a 

prevalência do TDI em pacientes 

esquizofrênicos, o que leva a crer 

que há possibilidade de diagnósticos 

equivocados entre os dois 

transtornos. 

The relationship 

between Dissociative 

Identity Disorder 

ABD KADIR & 

SALLEH, 2021 

Investigar os sintomas e 

fatores que ajudam a prever o 

comportamento violento em 

O uso abusivo de álcool e drogas e 

traumas vivenciados na infância são 

preditores desse comportamento 

violento nos indivíduos com TDI. 
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and violent 

behaviour 

pacientes com Transtorno 

Dissociativo de Identidade 

Revisiting False-

Positive and Imitated 

Dissociative Identity 

Disorder 

 

PIETKIEWICZ et 

al., 2021 

Discute as implicações do 

Transtorno Dissociativo de 

Identidade Falso-positivo ou 

imitado.  

 

Os participantes explicam que 

devido aos conhecimentos que 

buscaram sobre o TDI, desenvol-

veram a identidade de um paciente 

com TDI. As 6 mulheres entrevis-

tadas falaram sobre as implicações 

que isso levou e cinco temas foram 

presentes em todas as entrevistas, 

sendo eles: 1) endosso e identifi-

cação com o diagnóstico.  

2) A noção de partes dissociativas 

justifica a identidade confusão e 

estados de ego conflitantes.  

3) A aquisição de conhecimento 

sobre TDI afeta a apresentação 

clínica.  

4) A personalidade fragmentada 

torna-se uma discussão importante 

tópico com outros.  

5) Descartar TDI leva à decepção ou 

raiva. 

Formation and 

Functions of Alter 

Personalities in 

Dissociative Identity 

Disorder: A 

Theoretical and 

Clinical Elaboration 

 

ÖZTÜRK, SAR, 

2016 

Discutir suposições, hipóteses 

e propostas para o melhor 

tratamento do Transtorno 

Dissociativo de Identidade 

(TDI), buscando ampliar o 

conhecimento e psicoterapias 

no TDI. 

Os autores concluem que é 

necessário a reconciliação entre as 

diversas perspectivas sobre o mundo 

interno e a realidade externa 

carregada por várias personalidades 

para um tratamento bem-sucedido 

do Transtorno Dissociativo de 

Identidade. A eliminação de percep-

ções equivocadas dos pacientes 

sobre os outros estados de persona-

lidade e até mesmo sobre si mesmos 

se faz necessária. Esse reconhe-

cimento e autoconhecimento acaba 

gerando um aumento na aliança 

terapêutica e até mesmo o 

consentimento entre o terapeuta, 

alters e hospedeiros, o que leva a 

diminuição da duração do 

tratamento. 

Playing with 

identities: the 

representation of 

dissociative identity 

disorder in the 

videogame “Who am 

I?” 

SANTORO, 

COSTANZO, 

SCHIMMENTI, 

2019 

Relata experiência com o jogo 

“Who am I: The tale of 

Dorothy” (WAI), onde o 

objetivo do mesmo é integrar 

as identidades dissociadas de 

Dorothy, uma menina de 14 

anos que tem Transtorno 

Dissociativo de Identidade 

O videogame apresenta limitações, 

uma das principais é que não pode 

ser usado como parâmetro para 

tratamento, pois Dorothy e seus 

alters são representados por meio de 

desenhos e não possuem voz no 

jogo, assim não se desenvolve o 

impacto emocional de histórias 
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(TDI). O jogo traz vários 

sintomas do TDI e ajuda a 

identificar as origens do TDI. 

traumáticas de pacientes com TDI 

no jogador. Apesar disso, contribui 

fortemente como um instrumento de 

desestigmatização em relação a 

pessoas que sofrem com TDI, 

ajudando profissionais a desenvol-

verem empatia com esses pacientes e 

trazendo um pouco a experiência do 

TDI para a estudantes e leigos.  

 

Conforme o DSM-V, o Transtorno 

Dissociativo de Identidade(TDI) é definido 

como a existência de duas ou mais 

personalidades diferentes que emergem de 

forma independente entre si, caracterizada 

como uma alternância de consciência. O 

quadro se inicia com manifestações na 

infância do indivíduo após situações de 

“gatilho” e está fortemente associada a 

eventos traumáticos e experiências emo-

cionais negativas tais como abuso físico, 

psicológico ou sexual na vida do paciente. São 

definidos 5 critérios de diagnóstico para o 

TDI: a, ruptura de identidade; b, lacunas na 

memória; c, sofrimento relacionado aos 

sintomas; d, sintomas não estarem rela-

cionados a crenças ou misticismo da cultura 

do paciente; e, não associação a abuso de 

substâncias ou condições médicas 

(AMERICAN PHSYCIATRY ASSOCIA-

TION, 2014). 

O número de personalidades varia de 8 a 

13 em média, em casos graves até 100. Cada 

um deles são projetados para lidar com 

situações de vida específicas. As personali-

dades variam em gênero, idade, etnia, nome e 

acima de tudo - personagem, "bagagem de 

vida", escrita diferente, maneiras, gostos, 

respostas ao tratamento somático, etc 

(GOLEBIOWSKA et al., 2017).  

Levando em conta a complexidade de 

fatores que determinam o núcleo de 

personalidade de um indivíduo, o diagnóstico 

para o TDI é de difícil elaboração e a escassez 

de ferramentas que especifiquem os critérios e 

guiem a entrevista psiquiátrica dificultam o 

processo. Sendo assim muitos pacientes com 

TDI são diagnosticados de forma equivocada 

e passam anos seguindo tratamento para out-

ros transtornos (REINDERS et al., 2018). 

Ademais, aqueles pacientes que experimen-

tam as interrupções de personalidade evitam 

discutir os sintomas, seja por medo do estigma 

associado às suas manifestações ou por 

conflitos internos entre as personalidades 

dissociadas. Nesse sentido, ainda é difícil a 

identificação do TDI, por falta de informação, 

por relutância do paciente ou por confusão 

entre outros diagnósticos psiquiátricos 

(PIETKIEWICZ et al., 2021). 

Ainda, PIETKIEWICZ et al. (2021), 

comentam que existe um grupo de indivíduos 

que se identificam como portadores de TDI, 

seja pela espetacularização e cinematização 

de personagens associados à personalidades 

dissociadas ou pela necessidade de explicar 

desordens emocionais associadas a outros 

transtornos. Nessa ótica, o paciente guia a 

consulta e/ou entrevista em direção ao TDI. 

Em contrapartida, pessoas com TDI são 

relutantes em narrar as experiências “Esse 

conflito às vezes pode ser indicado pela 

expressão facial, movimentos involuntários, 

espasmos e também sentido pelo médico em 
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sua contratransferência” (PIETKIEWICZ et 

al., 2021). Cabe ao psiquiatra, portanto, 

diferenciar a existência do conflito entre egos 

e despersonalização em detrimento da 

tentativa do indivíduo em justificar seus 

abalos emocionais e comportamentos agres-

sivos através do Transtorno Dissociativo. 

Além disso, BRAND et al. (2016) falam o 

quão corriqueiro é, entre os indivíduos com 

transtornos do desenvolvimento pós-trau-

máticos complexos, a presença de sintomas 

associados a outros transtornos, como de 

humor, ansiedade, personalidade, alimen-

tação, somáticos funcionais e por uso de 

substâncias, além da psicose, dentre outros. 

Assim sendo, o perfil polissintomático desses 

pacientes pode resultar tanto na negligência da 

TDI quanto na propensão dos pacientes a 

omitirem seus sintomas dissociativos e 

histórias de trauma infantil devido ao 

sentimento de vergonha, o que contribui para 

a dificuldade do diagnóstico (BRAND et al., 

2016). 

O paciente médio com TDI passa anos no 

sistema de saúde mental antes de ser 

diagnosticado corretamente. Esses pacientes 

apresentam altas taxas de comportamento 

suicida e autodestrutivo, sofrem de incapaci-

dades significativas e frequentemente reque-

rem tratamentos caros e restritivos, como 

internação e hospitalização parcial. Estudos 

de custos de tratamento para TDI mostram 

reduções dramáticas no custo geral do 

tratamento, junto com reduções na utilização 

de níveis mais restritivos de cuidados, depois 

que o diagnóstico correto de TDI é feito e o 

tratamento apropriado é iniciado (BRAND et 

al., 2016). 

De certo, existem muitos mitos e 

equívocos que circundam e que dificultam 

diretamente o diagnóstico correto da TDI e, 

consequentemente, o atendimento adequado 

aos portadores. Alguns autores como Brand 

(2016) e Reinders (2018) afirmam que: (1) 

acreditam que o TDI é uma moda passageira, 

(2) afirmam que o TDI é um transtorno raro, 

(3) crença de que o tratamento é prejudicial 

aos pacientes, (4) crença de que os médicos 

fazem muitos diagnósticos sem uma análise 

bem feita (BRAND et al., 2016). Os estudos 

de BRAND et al. (2016) desconstrói esses 

equívocos, na medida em que ele adentra as 

justificativas para eles. Esmiuçando a questão 

da “moda” passageira, a TDI é um transtorno 

que tem sido relatado na literatura há vários 

anos, sendo provado com a introdução deste 

transtorno desde a publicação do DSM-III, em 

1980. Dissertando sobre sua prevalência, a 

TDI foi encontrada em cerca de 1,1 % a 1,5 % 

em uma amostra de 658 indivíduos no estado 

de Nova Iorque. Achados equivalentes foram 

constatados em diversos outros ensaios ao 

redor do mundo, com ênfase nos países 

asiáticos (BRAND et al., 2016). 

ABD KADIR & SALLEH (2021) discorre 

ainda sobre a associação entre TDI e compor-

tamento violento, e afirma que os pacientes 

psiquiátricos, quando comparados a outras 

populações sem transtornos mentais na 

mesma comunidade, não possuem taxas de 

crimes violentos com diferença relevante; 

relata também que o abuso de álcool e drogas 

são os principais fatores que contribuem para 

o desenvolvimento de comportamentos vio-

lentos, independentemente da presença de 

doença mental (ABD KADIR & SALLEH, 

2021). 

Todavia, é observado uma eficácia dos 

indivíduos tratados com base nas Diretrizes 

para o Transtorno Dissociativos em Adultos. 
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Uma meta-análise realizado por Brand et al. 

(2016), com 230 indivíduos com TDI, chegou 

a conclusão que com mais de 30 meses de 

tratamento, os indivíduos apresentaram 

aparente redução na dissociação, na sintoma-

tologia pós-traumática e nas lesões autopro-

vocadas. Junto a isto, foi apurado uma melho-

ria clínica em indivíduos submetidos a uma 

terapia mais assertiva (BRAND et al., 2016) 

Atualmente, a psicoterapia é usada mais 

comumente em psicoterapia hipnose - 

lembrança de experiências traumáticas, o 

desejo de integrar a personalidade e 

farmacoterapia, dependendo das comor-

bidades (GOLEBIOWSKA et al., 2017).  

 

CONCLUSÃO 

 

Os critérios propostos pelo DSM-V para 

diagnosticar o TDI são: ruptura de identidade; 

lacunas na memória; sofrimento relacionado 

aos sintomas; sintomas não estarem rela-

cionados a crenças ou misticismo da cultura 

do paciente e não associação a abuso de 

substâncias ou condições médicas. Mesmo 

que o DSM-V apresente um conjunto de 

critérios, a identificação do TDI ainda é um 

processo complexo, seja por falta de infor-

mação, por relutância do paciente ou por 

confusão entre outros diagnósticos psiqui-

átricos. Desta forma, é comum que pacientes 

com TDI sejam diagnosticados e tratados 

durante anos com tratamentos incompatíveis. 

Observou-se que portadores do TDI 

apresentam taxas altas de comportamentos 

autodestrutivos e suicida, além de outros 

problemas que os levam aos serviços de saúde 

mental exigindo altos custos. Essas taxas 

reduzem drasticamente quando o diagnóstico 

correto é fechado. Sobre o tratamento, const-

atou-se que os pacientes tratados de acordo 

com as Diretrizes para o Transtorno Disso-

ciativos em Adultos apresentam significativa 

redução na dissociação e dentre as psicote-

rapias indicadas, a hipnose-terapia é que 

apresenta maior eficácia. 
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INTRODUÇÃO 
 

A morte é o fim do ciclo da vida. Pode 

acontecer por processos naturais como do-

enças, ou por ações intencionalmente provo-

cadas como guerras, homicídios e suicídios. 

Entre as causas intencionais, o suicídio é res-

ponsável por 1,3 % de todas as mortes no 

mundo. Uma de suas definições seria a ação 

voluntária em que a pessoa age convicto de 

que o ato, consciente ou inconsciente, concre-

tizará a sua morte (COSTA & SPIES, 2014; 

WHO, 2021). 

O processo de pensar em tirar a própria 

vida ou tentar cometer suicídio é um fenô-

meno complexo. Compreende-se como um 

período de crise, em que o indivíduo tem 

dificuldade de administrar dificuldades na 

própria vida e vê a morte como uma solução 

(PEREIRA, 2018). 

O suicídio é um sério problema de saúde 

pública, que, em 2019, tornou-se a 17ª causa 

de morte no mundo. Estima-se que uma 

pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos 

e que para cada suicídio ocorrem mais de 20 

tentativas (WHO, 2021). 

O comportamento suicida ainda é 

obscurecido por tabus, estigma e vergonha, o 

que impede as pessoas de procurarem ajuda 

nos serviços de saúde. Ademais, quando 

procuram ajuda, muitos serviços falham em 

fornecer atempadamente ajuda eficaz (WHO, 

2014). Nesse sentido, o objetivo deste 

trabalho é evidenciar a importância da pre-

venção e do manejo à crise suicida. 

 

MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão 

integrativa da literatura. Os dados foram cole-

tados dos acervos nas plataformas ele-

trônicas: Us National Library of Medicine 

(PubMed), Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) e Medical Literature 

Analysis and Retrievel System Online 

(MEDLINE). 

As buscas foram realizadas utilizando os 

descritores em ciências da saúde (DeCS): 

“Ideação suicida”; “Suicídio”; “Saúde 

Mental”, “Tentativa de suicídio”, além de 

operadores Booleanos “AND” e “OR”. Como 

critérios de inclusão foram sele-cionados os 

estudos publicados no período de 2010 a 

2021, em língua inglesa ou portu-guesa, que 

abordam a temática desse estudo. Já o critério 

de exclusão levou em consi-deração estudos 

que não foram publicados no período descrito. 

Dessa forma, foram sele-cionados 29 estudos 

para o desenvolvimento desta revisão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Causas mais comuns 

 

O suicídio é um fenômeno que não 

acontece somente por uma causa definida. 

Pode ter o ápice de um acontecimento recente 

para chegar a cometer tal ato, mas normal-

mente têm causas mais complexas. Pode-se 

afirmar que as mortes voluntárias são o 

reflexo de fatores biológicos, sociológicos e 

culturais. Além disso, como disse Durkheim 

em seu livro “O suicídio”, o grau de interação 

que o indivíduo tem na sociedade afeta a sua 

decisão sobre o fim da vida. Pessoas que 

apresentam vínculos tradicionais enfraque-

cidos, como a família, política e religião estão 

propensas a cometer suicídio (SILVA, 2018). 

A existência de um transtorno mental 

encontra-se presente na maioria dos casos de 
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suicídio. Um dos transtornos mais preva-

lentes é a esquizofrenia onde, cerca de 10 % 

dos esquizofrênicos acabam tirando sua 

própria vida. Outro transtorno é a depressão, 

em que 15 % dos pacientes gravemente 

deprimidos cometem o suicídio. Já o trans-

torno afetivo bipolar (TAB) apresenta um 

maior risco, especialmente nas fases de de-

pressão. Os transtornos são agravados quando 

os indivíduos ingerem bebida alcoólica ou 

drogas, o que encorajam o indivíduo a tal ato 

(BOTEGA, 2014). 

Outra causa notória é o fator psicossocial, 

principalmente quando o jovem entra na vida 

adulta. O estresse acadêmico, as relações 

negativas com os pares e pais. Ainda, tem 

aqueles que viveram um histórico de sepa-

ração familiar e abuso sexual na infância, os 

quais irão refletir na vida adulta. Os novos 

adultos não conseguem lidar com os proble-

mas que surgem, como a cobrança para 

alcançar as metas impostas pela sociedade, 

pela família, pela mídia. Assim, desenvolve 

uma população vulnerável e com isso, levam 

a adquirirem distúrbios psicológicos 

(FERNANDES, 2020). 

Mais uma causa importante é o 

desemprego e o baixo nível socioeconômico, 

tornando o indivíduo vulnerável. Podemos 

incluir nesse grupo “donas de casa” e os 

aposentados. Nesses casos, o sentimento de 

inferioridade é muito grande e desenvolve 

distúrbios psicológicos (FELIX, 2016). 

Ainda, há casos de situações de risco em 

que pacientes portam doenças crônicas de 

difícil tratamento e aceitação. Aquelas do-

enças que causam muita dor, estados meta-

bólicos anormais ou doenças que precisam de 

um tratamento muito agressivo, afetam todo o 

sistema psicológico, social e afetivo da 

pessoa. Nesses casos a atenção deve ser au-

mentada, uma vez que o acesso direto à medi-

camentos, o que em condições psicológicas 

alteradas, vêm a se tornar uma ferramenta para 

concretização de pensamentos suicídas 

(BODEGA, 2014). 

 

Prevenção 

 

O comportamento suicida é um sério 

problema de saúde pública que, a cada dia 

ganha mais números e impacto social. Diante 

disso, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) já reconhece a necessidade de 

priorizar a implementação de medidas pre-

ventivas em todo o mundo (WASSERMAN et 

al., 2021). A partir dessa necessidade, vários 

países começaram a recomendar estratégias 

amplas, que atinjam toda a população e 

estratégias seletivas, que incluam os grupos de 

risco, procurando abranger ambientes diver-

sos como escolas, comunidades e locais de 

trabalho, a fim de reduzir tentativas de auto-

extermínio (ROBINSON et al., 2018).  

Uma série de intervenções podem ser 

realizadas para se evitar o suicídio, dentre elas 

o reforço de fatores de proteção que são 

aspectos relacionados a estabilidade de vida, 

como emprego, autocuidado, suporte fa-

miliar, espiritualiade e, principalmente, re-

siliência (ELBOGEN et al., 2020). Todas as 

estratégias para proteção contra o compor-

tamento suicida precisam estar pautadas no 

bem-estar dos indivíduos e na promoção da 

saúde mental, com foco no processo de 

adaptação e superação de problemas e estresse 

(IVBIJARO et al., 2019). 

O tratamento medicamentoso é um dos 

pilares para redução do risco de suícidio, uma 

vez que ajuda a controlar os impulsos e 
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sentimentos de pessoas que sofrem de algum 

transtorno depressivo. O conhecimento 

médico, principalmente da rede primária de 

atendimento, em relação à necessidade de 

uma boa farmacoterapia e da conscientização 

da população atendida é uma das intervenções 

mais eficazes que se pode encontrar 

(ZALSMAN et al., 2016). 

Outra maneira de evitar que tais episódios 

aconteçam é restringir os meios que possam 

ser utilizados para o autoextermínio. Esses 

meios, dependem, na maioria das vezes, do 

local ou país em que os pacientes se 

encontram, sendo que os principais são arma 

de fogo, intoxicação por uso de pesticidas ou 

drogas e até mesmo o fato de frequentar 

lugares altos. Evitar que esses meios fiquem 

disponíveis é uma estratégia para redução 

desse tipo de mortalidade (WASSERMAN, et 

al., 2021). 

Em alguns países existem programas de 

treinamento, os quais têm o objetivo de 

capacitar indivíduos e profissionais que se 

dispõem a serem guardiões de determinada 

população. Eles são ensinados a reconhe-

cerem sinais de uma crise suicida e, até 

mesmo, capacitados para intervir nessas 

situações (WASSERMAN et al., 2021). Esses 

indivíduos são chamados de Gatekeepers e, na 

maioria das vezes, são professores que atuam 

na guarda de seus alunos. Os treinamentos 

destinados a eles não só os ajudam na 

identificação, como também melhoram a 

educação e o conhecimento sobre saúde 

mental entre esses profissionais (PISTONE et 

al., 2019). 

Outra forma de prevenção é aumentando o 

conhecimento da população a respeito do 

assunto. Para isto, novas tecnologias podem 

ser utilizadas como canais de mídia, telefone, 

internet e televisão. Esses meios tecno-

lógicos, se usados de forma correta, podem 

gerar um grande potencial de informações 

sobre promoção da saúde e iniciativas de 

prevenção ao suicídio (ZALSMAN et al., 

2016). Além disso, o incentivo em pesquisas 

na área da saúde mental é primordial, pois 

quanto mais conhecimento uma sociedade 

tem a respeito de um assunto, melhor ela 

saberá manejar e prevenir determinadas 

situações (IVBIJARO et al., 2019). 

 

Classificação do risco de suicídio 

 

Existem vários tipos de escala de 

classificação de risco de suicídio, porém, no 

Brasil, o Ministério da Saúde aconselha a 

utilização da avaliação subjetiva, a qual é feita 

uma avaliação em que o médico classifica o 

paciente em crise de suicídio de acordo com a 

formulação de risco, em baixo, médio ou alto 

risco de suicídio. Trata-se de uma avaliação, a 

qual irá favorecer as ações orientadas pelo 

paciente. Vale ressaltar que a percepção do 

paciente pode mudar e além disso, a 

formulação de risco não é um indicativo de 

que irá ocorrer o suicídio (PISANI, 2016; 

JAREMA, 2018). 

A classificação do risco deve ser feita de 

forma sistemática e minuciosa pois tem-se 

como base apenas a impressão clínica após a 

entrevista, onde leva-se em consideração a 

personalidade, o estado mental do paciente, 

abuso de substâncias, pensamentos e tentati-

vas de suicídios anteriores, e ainda, avaliar a 

relação familiar em que o indivíduo se 

encontra. Portanto, a formulação de risco tem 

que estabelecer fatores de ameaça e de 

proteção que interferem no paciente. Port-

anto, a estratificação de risco tem que con-

templar estratégias de intervenções neces-
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sárias para elaborar uma estratégia de plano 

terapêutico e de manejo de risco da crise de 

suicídio a curto e médio prazo (BOTEGA, 

2015; JAREMA, 2018). 

A formulação de baixo risco classifica 

pacientes que nunca tentaram o auto-exter-

mínio, mas, que possuem ideias de suicídio, 

porem de forma passageira e perturbadora; 

aqueles que não possuem um planejamento de 

como fazer a ação, que podem possuir trans-

torno mental com sintomas, no entanto, bem 

controlados pois possuem uma boa adesão ao 

tratamento. (BOTEGA, 2015). 

Já a classificação de moderado risco é 

dada para pacientes que possuem um histórico 

de tentativa de autoextermínio e têm ideias 

persistentes de suicídio como solução para 

seus problemas, porém sem plano de exe-

cução da ação de autoextermínio. Geral-

mente, são pacientes com depressão ou trans-

torno bipolar, que agem sem serem impulsivas 

e não abusam ou dependem de bebidas alco-

ólicas ou drogas. Ademais, estes pacientes 

possuem um grupo de apoio. (BOTEGA, 

2015). 

Na classificação de alto risco o paciente 

possui um histórico de tentativa de auto-

extermínio, tem ideias persistentes de suicídio 

como solução para seus problemas. Estas 

pessoas tem um plano definido de como fazer, 

os meios que irá utilizar para ação e em alguns 

casos, o paciente, já tomou providencias para 

a execução do ato. São pacientes que possuem 

depressão grave, influência de delírio ou 

alucinações, abusa ou depende de bebidas 

alcoólicas ou drogas. Além disso, podem ter 

ou não um apoio social (BOTEGA, 2015). 

Manejo do comportamento suicida 

 

Foram encontrados na literatura, proto-

colos de entrevista e observação clínica para 

avaliação e manejo da crise, sendo a maioria 

baseado nas obras de Wenzal et al. (2010) e 

Botega (2015). 

A avaliação é estruturada em cinco etapas. 

A primeira com o rapport, investigando 

questões focadas no contexto e compreensão 

dos eventos desencadeantes da crise suicida e 

sua motivação. A segunda, tem por objetivo o 

exame de estado mental atual do paciente, 

onde questões acerca da psicomotricidade, 

linguagem, e demais funções são elucidadas. 

Conseguinte é avaliada a intencionalidade 

suicida, onde são levantadas informações que 

somadas aos fatores de risco, auxiliarão na 

definição da graduação do risco de suicídio. 

Em seguida, investiga-se os fatores de risco e 

por fim, define-se a graduação do risco de 

suicídio (KLONSKY, 2016). 

O manejo clínico dos casos configura um 

desafio para os profissionais de saúde, uma 

vez que as diferentes abordagens teóricas 

tanto da psicologia quanto da psiquiatria 

propõem diversos caminhos rumo a terapêu-

tica, norteando para o entendimento teórico de 

algumas práticas na intervenção ao suicídio, 

mas não o insere na prática clínica no mo-

mento da crise (BOTEGA, 2015). 

É na possibilidade de intervenção 

precedente à tentativa que o manejo da crise 

ganha validade e encontra uma via de acesso 

ao sujeito que idealiza e planeja a própria 

morte. Com isso, pela importância da iden-

tificação do estágio de ideação suicida e do 

planejamento, não negligenciando os sinais 

apresentados pelo sujeito, o manejo deve 

considerar integrar na intervenção os laços de 

cuidado, seja da família ou outros membros da 

rede de apoio (CFP, 2013). 

Nesse contexto do manejo, é necessária a 

avaliação prévia acerca do funcionamento 
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familiar, para estabelecer se a família se 

constitui ou não como rede de cuidado pois, 

caso não, este pode ser um fator dificultante 

para o cuidado do paciente. Uma família 

funcional constitui um importante círculo de 

proteção para o sujeito que apresenta 

comportamento suicida bem como representa 

proteção contra qualquer agravo à saúde 

mental (WENZEL, 2010). 

O comportamento suicida, em contra-

partida, também pode despertar disfunções na 

família, uma vez que o sentimento de culpa 

poderá se instalar como produto da tentativa 

de compreender os motivos do sujeito em 

crise. Desse modo, as intervenções devem ser 

direcionadas não apenas ao indivíduo, mas 

também ao grupo familiar, desenvolvendo um 

trabalho conjunto e unir esforços na compre-

ensão da situação e manejo de eventos 

relacionados ao comportamento suicida. Faz 

parte, portanto, do manejo, identificar uma 

rede de apoio. Ser casado ou até mesmo ter 

filhos, são situações que podem se constituir 

como um dos principais fatores de proteção 

contra o suicídio, sendo uma variável 

psicológica de proteção que define a capa-

cidade do sujeito em identificar razões 

pontuais para viver (WENZEL, 2010). 

À nível de avaliação e manejo, é preciso 

considerar fatores de risco como a presença de 

tentativas de suicídios anteriores, que consti-

tuem um dos principais elementos para um 

novo cometimento de autoextermínio a partir 

da história clínica do indivíduo. O risco do 

suicídio não é a previsão que, de fato, irá 

ocorrer ou não, mas sim a probabilidade do 

risco, sendo possível, desta forma, formular a 

orientação de um manejo clínico adequado 

com intervenções psicoterapêuticas adequa-

das para o paciente em crise (BOTEGA, 

2015).  

No manejo ainda se faz necessário uma 

postura de acolhimento às angústias do 

paciente, isso possibilita uma relação clínica, 

terapêutica e interpessoal, não protocolada, 

aspecto fundamental para seguir com efi-

ciência nesses casos. Ao invés de impedir a 

qualquer custo que o ato suicida ocorra, 

entender qual sofrimento humano pode levar 

ao ato suicida como alternativa para lidar com 

a dor intolerável, pode ser uma ação 

terapêutica do profissional de saúde, colabo-

rando para esse acolhimento mais eficiente 

(KOVACS, 2013). 

Dessa forma, é impossível ter o controle 

sobre a morte do outro, já que não é possível 

ter o domínio da vida dele. A tarefa do 

profissional de saúde, portanto, não deve ser a 

de impossibilitar a morte, mas sim, a de pro-

mover a ampliação de momentos nos quais o 

paciente possa se sentir vivo (FUKUMITSU, 

2014). 

Faz parte do manejo do comportamento 

suicida não somente restaurar o ordenamento 

de uma psique em desequilíbrio, mas 

principalmente compreender as condições que 

fazem com que ele surja, muitas vezes de 

forma inesperada. Poder prever o início de 

pensamentos gatilhos é compreender seu 

modo de funcionamento, possibilitando rela-

cionar a ideação e o comportamento suicida, 

individualizando o paciente e percebendo que 

a psique é uma constante oscilação entre vida 

e morte, produzindo novos símbolos e 

significados que devem ser acolhidos como 

parte da avaliação e manejo (VAZ &VAZ, 

2019). 

 

Manejo Inadequado 
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As pesquisas mostram que toda ameaça de 

uma pessoa para o suicídio deve ser levada a 

sério, mesmo quando pareça falsa ou de 

caráter manipulador. A repetição de tentativas 

é um indicador de risco para a consumação do 

suicídio. O risco após uma tentativa de auto-

agressão é muito maior do que na população 

geral (BOTEGA, 2004). 

A maioria dos casos de autoagressão é 

atendida em algum estabelecimento de saúde, 

principalmente na emergência, antes de 

ocorrer uma tentativa fatal de suicídio. Esse 

primeiro contato é uma excelente oportu-

nidade para que médicos e demais pro-

fissionais de saúde identifiquem o potencial 

nível de risco e possam intervir para reduzi-lo. 

No entanto, com frequência, essa opor-

tunidade não é aproveitada, seja pelas 

características do serviço de emergência ou 

por despreparo para lidar com pacientes 

suicidas. Esses indivíduos costumam ser 

vistos como pertencendo a um grupo que 

exibe estereótipos negativos, mais do que 

como um usuário singular, e, a tendência da 

maioria dos profissionais é também apresentar 

uma conduta estereotipada e caracterizada por 

hostilidade e rejeição (TAYLOR, 2009). 

Em um estudo qualitativo recente 

realizado por Vidal e Gontijo (2013), foram 

apontadas 3 categorias importantes que 

levaram a um manejo inadequado da tentativa 

de suicídio: discriminação, negação do ato, 

encaminha-mento (VIDAL & GONTIJO, 

2013). 

 

Discriminação: 

 

Algumas tentativas de suicídio são vistas 

como manifestações histéricas e essa 

percepção desencadeia atitudes hostis e 

desumanizadas por parte da equipe de saúde, 

particularmente quando o risco de vida é 

mínimo ou nulo. Tais atitudes acentuam a 

desesperança dos pacientes e representam 

oportunidades perdidas para instituir o 

tratamento ou o encaminhamento (MINAYO, 

2007). 

No estudo qualitativo de Vidal e Gontijo 

(2013), o mesmo mencionado anteriormente, 

foram realizadas entrevistas e aplicações de 

questionários, em um serviço de emergência 

brasileiro, com profissionais e pacientes, onde 

foram encontrados relatos de discriminações 

sofridas por pacientes. Um recorte ilustrativo 

demostra esse relato: "Eles falaram assim: não 

é possível, tanta coisa para a gente fazer e 

socorrer e fulano tentando morrer... e tem que 

fazer lavagem, que frescurada, aí é que dá 

vontade de matar mesmo. As pessoas acham 

que é sem-vergonhice. Eles não vêem o que se 

passa na nossa mente" (VIDAL & GONTIJO, 

2013) 

 

A negação: 

 

Os indivíduos perceberam que os seus 

comportamentos não eram vistos como uma 

crise que precisava de cuidados. A desin-

formação ou o preconceito em entender as 

tentativas como um fenômeno que comunica 

um pedido de ajuda para um estado de 

desestabilização psíquica, tem perpetuado 

uma abordagem inadequada da questão 

(MINAYO, 2007). 

Diversas vezes os transtornos mentais não 

são considerados como doença pelos médicos 

e, por isso, os pacientes não são levados a 

sério, sendo frequentemente objeto de 

comentários jocosos. (BRAUSCH, 2007). 
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Os participantes do estudo qualitativo 

relataram ter sentido falta de atenção por parte 

dos profissionais, como se não tivessem 

nenhum problema e que não precisassem de 

ajuda, como é mencionado no seguinte relato: 

"No hospital eu lembro que o médico chegou 

perto de mim, bateu no meu ombro, falou que 

eu não tinha nada, que eu era uma moça 

bonita, pra viver minha vida, que era pra 

arrumar um namorado" (VIDAL & 

GONTIJO, 2013). 

 

Encaminhamento: 

 

Pacientes que tentaram suicídio, na 

maioria das vezes, são liberados da emer-

gência sem passar por avaliação psiquiátrica 

ou sem encaminhamento. Esse é um dado 

significativo, pois muitos pacientes que 

tentam suicídio sofrem de algum transtorno 

mental. Alguns autores recomendam a 

realização de interconsulta psiquiátrica depois 

de tentativa de suicídio (OLFSON, 2005). 

Na maioria dos casos de tentativa de 

suicídio, principalmente em situações onde 

não se observa risco grave de morte, ocorre 

apenas encaminhamentos burocráticos para 

serviços de saúde mental, sem garantia de 

acolhimento ou de continuidade de trata-

mento (MINAYO, 2007). Também no estudo 

qualitativo e quantitativo, realizado por Vidal 

e Gontijo foram colhidos comentários como 

os semelhantes: "Acho que ninguém me 

encaminhou pra tratamento não, não que eu 

saiba... acho que eles viram tanta gente no 

quarto, todo dia, que nem se preocuparam com 

isso" (VIDAL & GONTIJO, 2013).  

A intervenção precoce depois de uma 

tentativa de suicídio é essencial porque os 

primeiros meses são o período de maior risco 

(MINAYO, 2012). 

 

CONCLUSÃO 

 

O suicídio é e permanece sendo uma 

importante causa de morte em todo o mundo. 

A busca do alívio ou de uma solução é algo 

perceptivo e alarmante, pois administrar e 

sintetizar como solução a retirada da sua 

própria vida é um sério problema e que deve 

ser posta em pauta em nossas discussões. 

Discutido por diversos autores e filósofos 

podemos englobar as diversas causas do 

autoextermínio que podem ou não estarem 

presentes nas psicopatologias, porém vemos 

também a importante correlação com o meio 

e o psicossocial do indivíduo. Desta forma, é 

necessário medidas que possam auxiliar esses 

seres em crise suicida, sendo que as diversas 

estratégias devem buscar a adaptação e o 

processo de superação de tal episódio e dentre 

elas encontramos a terapia psicossocial, como 

também trata-mentos medicamentosos. 

Além disso, temos que buscar com as 

intervenções, um manejo e acompanhamento 

especializado, aberto, central e individu-

alizado para cada pessoa, mas também pro-

curar discutir e desmistificar esse tabu dito na 

comunidade para que possamos ajudar essa 

causa, crônica e persistente em nossa soci-

edade

. 
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INTRODUÇÃO 
 

Suicídio é o ato de intencionalmente 

causar a própria morte, enquanto a ideação 

suicida é uma indicação frequente e poten-

cialmente fatal para serviços de emergência 

psiquiátrica (TING et al., 2012). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima 

que cerca de 800.000 pessoas morrem por 

suicídio a cada ano, o que significa que morre 

uma pessoa a cada 40 segundos, tornando-se 

uma das principais causas de morte entre 

jovens em todo o mundo, especialmente entre 

aqueles com transtornos psiquiátricos (DIAZ-

GRANADOS et al., 2010a). De acordo com a 

Organização, os homens são mais propensos a 

usar meios letais para o suicídio, embora as 

mulheres o tentem 2 a 4 vezes mais do que os 

homens (WORLD HEALTH ORGANIZA-

TION, 2019). Além disso, para cada adulto 

que morre por suicídio, são referidas mais de 

20 tentativas (WORLD HEALTH ORGANI-

ZATION, 2018). 

A ideação suicida é uma emergência 

médica que requer tratamento rápido e 

cuidadoso (DIAZGRANADOS et al., 2010a). 

Infelizmente, poucos medicamentos psi-

quiátricos mostraram reduzir a ideação sui-

cida e os antidepressivos disponíveis, podem 

levar semanas a meses para atingir os efeitos 

desejados (BALLARD et al., 2014) deixando 

os pacientes vulneráveis a sintomas devasta-

dores, com elevado risco de automutilação 

(MACHADO-VIEIRA et al., 2008).  

A maioria dos suicídios é cometida por 

indivíduos com transtornos psiquiátricos, e a 

maioria dos pacientes que apresentam 

comportamento suicida apresenta Transtorno 

Depressivo Maior (TDM) (DIAZGRANA-

DOS et al., 2010a). Além disso, a ansiedade e 

a desesperança parecem aumentar o risco de 

suicídio em pacientes deprimidos (CLA-

ASSEN et al., 2007; DIEFENBACH et al., 

2009). A ideação ou tentativa de suicídio em 

pacientes com Transtorno Depressivo Maior é 

uma condição grave e emergente que requer 

tratamento imediato (DIAZGRANADOS et 

al., 2010a). O momento do comportamento 

suicida é um fator crucial nessa questão um 

estudo recente (DIAZGRANADOS et al., 

2010a) constatou que o período de tomada de 

decisão (período entre a decisão e a tentativa) 

era muito curto – cerca de 10 minutos ou 

menos (DEISENHAMMER et al., 2009), 

destacando a importância de intervenções 

eficazes. 

Estudos recentes sugerem que a cetamina, 

um antagonista do receptor de glutamato do 

ácido N-metil-D-aspártico (NMDA), pode 

exercer um efeito antidepressivo rápido em 

pacientes estudados com depressão refratária, 

transtorno bipolar e ideação suicida 

(BERMAN et al., 2000; ZARATE et al., 

2006; PHELPS et al., 2009; PRICE et al., 

2009; AAN HET ROT et al., 2010; 

DIAZGRANADOS et al., 2010b; MATHEW 

et al., 2010) Foi demonstrado que infusões 

intravenosas (IV) de dose subanestésica de 

cetamina reduziram rapidamente os sintomas 

depressivos minutos após a administração da 

droga, mantendo sua resposta por até 7 dias 

em alguns pacientes (BERMAN et al., 2000; 

PHELPS et al., 2009; AAN HET ROT et al., 

2010; MATHEW et al., 2010). Um efeito anti-

suicida da cetamina também foi sugerido por 

um estudo recente (PRICE et al., 2009). Dito 

isso, dado o mecanismo de ação retardado dos 

antidepressivos atualmente presentes, como 

os inibidores da monoamina oxidase, anti-

depressivos tricíclicos, inibidores seletivos da 

recaptação da monoamina e agonistas e mo-
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duladores da serotonina, qualquer estratégia 

farmacológica que pudesse exercer efeitos 

antidepressivos rápidos e sustentados em 

horas ou mesmo dias teria profundo impacto 

na qualidade de vida dos pacientes, bem como 

na saúde pública (IBRAHIM et al., 2012) 

O uso de cetamina para depressão 

resistente ao tratamento é reconhecido pela 

literatura, tendo sido recentemente aprovado 

pela Food and Drugs Administration (FDA) 

em formulação nasal para depressão refratária 

(FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION, 

2019). No entanto, sua eficácia para sintomas 

suicidas ainda não foi estabelecida, devido a 

poucos ensaios clínicos randomizados que 

avaliaram a utilidade da droga para a ideação 

suicida, o que poderia ser explicado por sua 

forte correlação com transtornos de humor.  

Esta revisão visa contribuir com o 

levantamento das revisões da literatura, a fim 

de validar ainda mais a eficácia da cetamina 

na redução dos sintomas suicidas. Deste 

modo, esta pesquisa tem por seu objetivo geral 

traçar uma revisão das diferentes abordagens 

para manejo da ideação suicida propostas pela 

literatura e sua efetividade na redução do risco 

de suicídio em pacientes com transtornos do 

humor. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão sistemática 

conduzida com busca nas bases PubMed, The 

Cochrane Library, The Virtual Health Library 

e Scopus. Ademais, buscou-se resultados 

publicados de ensaios clínicos na base de 

dados do National Institutes of Health 

Clinical Trials Registry. Por fim, estudos 

adicionais foram localizados por meio da 

busca manual na lista de referência dos artigos 

incluídos. 

A revisão foi desenvolvida entre agosto de 

2018 e julho de 2019 (considerando todo o 

período desde o desenvolvimento do pro-

tocolo de busca até a finalização das análises) 

e depois foi atualizada em junho de 2020. A 

primeira busca foi feita em janeiro de 2019 e 

a busca de atualização, realizada em maio de 

2020 (incluindo-se eventuais resultados que 

tivessem sido publicados até o final de abril de 

2020). 

As buscas foram conduzidas no idioma 

inglês e a estratégia de busca adotada pelos 

pesquisadores está descrita a seguir.  

1. suicid* AND (ideation OR behaviour 

OR behavior OR thought*) 

2. glutamat* OR (ampa OR “alpha-amino-

3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic 

acid”) OR (mglu* OR metabotropic glutamate 

receptor*) OR (nmda OR “N methyl-D-

aspartate”) OR (kar OR kain* AND 

receptor*) 

3. crisis OR emergenc* OR rapid 

4. trial OR controlled OR randomized  

5. 1 AND 2 AND 3 AND 4 

Foram considerados aptos para inclusão 

os estudos publicados entre janeiro de 2009 e 

abril de 2020, com texto em inglês e que 

tivessem avaliado a eficácia da cetamina em 

qualquer dose ou forma de administração para 

a resolução rápida de sintomas de ideação 

suicida. Considerou-se como resolução rápida 

a redução estatisticamente significativa da 

sintomatologia em até 24 horas da inter-

venção.  

Os estudos que não utilizaram escalas 

específicas para ideação suicida, mas que 

foram capazes de mensurar indiretamente a 

intensidade desses sintomas por meio de 
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escalas de depressão com subitens específicos 

também foram incluídos, visto que essas 

escalas apresentam boa correlação com 

sintomas suicidas (DESSEILLES et al., 

2012). Estudos de revisão e relatos de caso 

foram excluídos da análise.  

Após a seleção dos artigos, os dados foram 

extraídos dos respectivos textos de modo 

independente pelos autores. Essa revisão 

avaliou dados baseados nos seguintes instru-

mentos psicométricos: a Scale for Suicidal 

Ideation (questionário aplicado por um 

médico), bem como a Beck Scale for Suicidal 

Ideation (BSSI), um instrumento baseado na 

SSI que conta com 19 itens e avalia a presença 

e a intensidade de pensamentos suicidas 

(BECK et al., 1979). Também foram 

incluídos os itens relativos a ideação suicida 

de escalas de depressão, como a Montgomery-

Asberg Depression Rating Scale (MADRS) 

(PRICE et al., 2014), o Quick Inventory of 

Depressive Symptomatology-Self Report 

(QIDS) (PRICE et al., 2014); o Beck Depres-

sion Inventory (BDI) (JACKSON-KOKU, 

2016), e a Hamilton Depression Rating Scale 

(HDRS) (DIAZGRANADOS et al., 2010a).  

O risco de viés foi avaliado por meio do 

instrumento RoB2 da Cochrane para os 

ensaios controlados e por meio do ROBINS-I 

para os ensaios não controlados. O resultado 

da análise do risco de viés está sumarizado nas 

Figuras 12.1 e 12.2.  

 

 

Figura 12.1 Representativo do risco do viés avaliado pela ferramenta RoB2 da Cochrane para os 

ensaios controlados 

 

Legenda: D1: Viés decorrente do processo de randomização; D2: Viés devido a desvios das intervenções pretendidas; 

D3: Viés devido ao resultado de dados ausentes; D4: Viés na medição do resultado; D5: Viés na seleção do resultado 

relatado; Overall: Risco de enviesamento geral 
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Figura 12.2 Representativo do risco do viés avaliado pelo instrumento ROBINS-I para os ensaios não 

controlados 

 

Legenda: D1: Viés devido a confusão; D2: Viés devido à seleção de participantes; D3: Viés na classificação das 

intervenções; D4: Viés devido a desvios das intervenções pretendidas; D5: Viés devido à falta de dados; D6: Viés na 

medição dos resultados; D7: Viés na seleção do resultado relatado; Overall: Risco de enviesamento geral 

 

Para a análise dos dados, todos os valores 

de resultados foram transpostos para um 

intervalo de 0 a 100, sendo que os estudos que 

reportaram mais de uma escala para o mesmo 

objeto de análise tiveram os diferentes 

resultados unificados por meio de uma média 

após a transposição para o intervalo de 0 a 

100. A média do total de resultados foi 

calculada como uma média ponderada pelo 

tamanho da amostra de cada estudo original. 

Os dados foram obtidos previamente à 

intervenção bem como após 40, 120 e 240 

minutos e 24 horas após a administração da 

cetamina. Um dos trabalhos analisados 

(ZARATE et al., 2012) avaliou os escores 

após 40, 110 e 230 minutos da intervenção, 

mas foram agrupados com os resultados 

relativos aos momentos de 120 e 240 minutos 

a fim de facilitar a análise.  

Nem todos os estudos incluídos utilizaram 

de grupo controle, de modo que a amostra de 

pacientes do grupo controle é significativa-

mente menor que a amostra do grupo inter-

venção. Ademais, é importante destacar que 

enquanto alguns estudos utilizaram placebo 

(solução salina a 0,9 %) para o grupo controle, 

outros utilizaram uma infusão de midazolam 

como grupo controle. Dessa forma, é impor-

tante interpretar os dados do grupo placebo 

com cautela diante do potencial de distorção 

dos dados decorrente dessa inconsistência 

metodológica.  

Por fim, executou-se uma análise de sensi-

bilidade comparando os resultados obtidos 

pelos estudos controlados com aqueles obtido 

em ensaios não controlados e não restou 

evidenciada diferença significativa. Os dados 

referentes a análise de sensibilidade estão 

apresentados na Gráfico 12.1. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A busca inicial nas bases de dados 

selecionadas retornou 92 itens, dos quais 

restaram 67 artigos e 5 ensaios clínicos após a 

remoção dos resultados duplicados. Foram 

excluídos 27 artigos de revisão, 28 estudos 

que não avaliaram a sintomatologia suicida de 

forma direta ou indireta, 5 estudos cujo 

desenho metodológico era incompatível com 

o método proposto por essa revisão e 2 

estudos que avaliaram drogas que não a 

cetamina no grupo de intervenção. Dentre os 

ensaios excluídos, 2 apresentavam dados que 

já haviam sido acrescentados na revisão por 

estarem apresentados em algum dos artigos 

incluídos, 1 foi excluído porque não avaliou 

escalas para ideação suicida 1 foi excluído 

pela incompatibilidade de seu método com o 

proposto por esta revisão. Já em relação aos 

ensaios clínicos localizados, apenas um foi 

incluído. Além dos artigos e do ensaio clínico 

incluídos pela busca original, mais dois es-

tudos que atingiram os critérios de inclusão 

foram identificados na etapa de busca manual 

das referências.  

 

Gráfico 12.1 Gráfico dos resultados da análise de sensibilidade entre estudos controlado e não 

controlados. 

 

 
 

A avaliação da ideação suicida se deu de 

forma heterogênea entre os estudos incluídos 

na revisão, sendo que alguns estudos optaram 

por avaliar mais de uma escala simultane-

amente. Dentre as escalas utilizadas estão a 

Beck Scale for Suicidal Ideation (BURGER et 

al., 2016; MURROUGH et al., 2015; NEW 

YORK STATE PSYCHIATRIC INSTITUTE 

BRAIN & BEHAVIOR RESEARCH 

FOUNDATION, 2015; PRICE et al., 2009, 

2014), a Montgomery-Asberg Depression 

Rating Scale (DIAZGRANADOS et al., 

2010a; LARKIN & BEAUTRAIS, 2011; 

MURROUGH et al., 2015; PRICE et al., 

2009, 2014; ZARATE et al., 2012), o item de 

ideação suicida da Hamilton Depression 
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Rating Scale (DIAZGRANADOS et al., 

2010a) e do Beck Depression Inventory 

(DIAZGRANADOS et al., 2010a), a Scale for 

Suicidal Ideation (DIAZGRANADOS et al., 

2010a; IBRAHIM et al., 2012) e o item de ide-

ação suicida do Quick Inventory of Depressive 

Sympto-matology (PRICE et al., 2014).  

Esses estudos reportaram isoladamente o 

escore para o item 10 ou para o fator 2 (itens 

9 e 10). 

Em que pese alguns desses estudos terem 

realizado uma análise indireta da ideação 

suicida por meio de escalas de avaliação de 

depressão, deve-se destacar que essa é uma 

estratégia que já foi demonstrada como sendo 

tanto válida quanto útil para esse propósito 

(DESSEILLES et al., 2012). Três dos estudos 

incluídos não forneceram os dados numéricos 

em tabelas, mas apresentaram os resultados 

por meio de gráficos (BURGER et al., 2016; 

DIAZGRANADOS et al., 2010a; ZARATE et 

al., 2012). Para esses casos, utilizou-se a ferra-

menta Graph Digitizer Tool (DIGITIZER, 

2013) a fim de se obter os dados necessários 

para essa revisão. Os critérios de elegibilidade 

utilizados por cada um dos estudos originais 

estão resumidos na Quadro 12.1.  

O grupo tratado com cetamina demons-

trou uma redução significativa (p<0.05) em 

todas as análises após a infusão, com o efeito 

na ideação suicida podendo ser notado já na 

escala aplicada com 40 minutos de infusão. Os 

autores dos trabalhos incluídos foram capazes 

de demonstrar que esse efeito terapêutico 

pode durar por até 7 dias. Esses dados estão 

representados graficamente na Gráfico 12.2.  

 

Gráfico 12.2 Comparativo dos resultados obtidos nos grupos tratados com cetamina e com placebo 
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Quadro 12.1 Tabela descritiva dos critérios de inclusão e de exclusão dos estudos incluídos 
 

Estudo Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

Price,  

et al., 2009 

Depressão refratária com diagnóstico de 

Transtorno Depressivo Maior. 

 
Uso de medicação psicotrópica 2 semanas 

antes da infusão (4 semanas para fluoxetina), 

abuso de substâncias 6 meses antes da infusão, 

uso de cetamina e fenciclidina ao longo da 

vida, transtorno psicótico, mania, hipomania, 

clinicamente instável e suicídio altamente 

ativo. 
 

DiazGranados et 

al., 2010 

Pacientes com diagnóstico de Transtorno 

Depressivo Maior segundo o DSM-IV. 

 
Abuso de álcool ou substâncias nos últimos 90 

dias, não medicado por pelo menos 2 semanas 

antes da infusão. 
 

Larkin & 

Beautrais, 2011 

Pacientes com queixas de depressão 

associada a ideação suicida com critério para 

Transtorno Depressivo maior segundo o 

DSM-IV. 

 
Problemas médicos agudos ou anor-malidades 

laboratoriais que exigiram intervenção; diag-

nóstico ao longo da vida de psicose, mania ou 

hipomania; ou estavam recebendo antipsi-

cóticos ou antagonistas NMDA. 
 

Zarate  

et al., 2012 

Pacientes com diagnóstico de Transtorno 

Afetivo Bipolar pelo DSM-IV com episódio 

depressivo atual de pelo menos 4 semanas e 

MADRS ≥ 20 e que falharam pelo menos um 

antidepressivo e um estabilizador de humor. 

 
Sintomas psicóticos atuais; condição médica 

instável grave; tratamento prévio com ceta-

mina; medicamentos psicotrópicos diferentes 

de lítio ou valproato 2 semanas antes da infusão 

(5 semanas para fluoxetina); mulheres grávidas 

ou amamentando. 
 

Price  

et al., 2014 

Histórico de pelo menos um episódio 

depressivo anterior ao atual; Transtorno 

Depressivo Maior crônico (≥ 2 anos) 

associado a um escore ≥ 32 no Inventory of 

Depressive Sympto-matology. 

 
História de vida de doença psicótica ou 

transtorno bipolar; abuso de álcool ou outras 

substâncias nos últimos 2 anos; doença médica 

instável; uso de psicotrópico nas últimas 

semanas (4 semanas para fluoxetina); pacientes 

com risco grave ou iminente de suicídio ou 

homicida; pontuação no mini exame do estado 

mental <27. 
 

Murrough  

et al., 2015 

Pacientes com ideação suicida atual medida 

pelo item de suicidio da MADRS ≥ 4. 

 
História vitalícia de transtorno psicótico; 

sintomas psicóticos ou maníacos atuais; 

transtorno por uso de substâncias dentro de um 

mês após a triagem; toxicologia urinária 

positiva; abuso ao longo da vida de cetamina 

ou fenciclidina; doença médica instável. 
 

New York State 

Psychiatric 

Institute Brain & 

Behavior 

Research 

Foundation, 2015 

Pacientes com Transtorno Afetivo Bipolar 

em episódio depressivo atual que não estão 

medicados ou não respondem a medicação 

com ideação suicida moderada ou grave. Os 

pacientes maiores de 60 anos devem obter 

escore de 25 ou mais no Mini-Exame do 

Estado Mental. 

 
Condição médica instável ou doença neuro-

lógica; anormalidade em ECG significativa; 

mulheres grávidas ou amamentando; sintomas 

psicóticos atuais; abuso atual ou passado de 

cetamina ou dependência ao longo da vida; 

qualquer outra dependência de drogas ou 

álcool nos últimos 6 meses; ideação suicida 

devido apenas ao uso excessivo de substâncias 

ou abstinência; ensaio prévio ineficaz ou 

reação adversa à cetamina ou midazolam; uso 

de opiáceos maior que a dose diária total de 20 

mg de oxicodona ou equivalente durante os 3 

dias antes da infusão. 
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Burger  

et al., 2016 

Pacientes com escore ≥ 4 na Beck Suicidality 

Scale ou escore ≥ 8 na  Beck Hopelessness 

Scale ou escore ≥ 19 no Beck Depression 

Inventory. 

História de psicose ou transtorno 

bipolar; mulheres grávidas; exame de urina 

positivo para drogas de abuso comum; uso 

prévio de cetamina para depressão; ou contra-

indicação médica para receber cetamina. 

 

Também foi conduzida uma análise da 

eficácia comparada entre os grupos que utili-

zaram infusões de 0,2 mg/kg em bolus e os 

grupos que receberam 0,5 mg/kg em bomba 

de infusão por 40 minutos. Observou-se uma 

redução dos sintomas inicialmente mais rá-

pida no grupo tratado com bomba de infusão, 

mas as diferenças entre os resultados norma-

lizaram após 120 minutos da infusão, de modo 

que não houve diferença significativa na 

eficácia das diferentes doses testadas. Essa 

análise está representada no Gráfico 12.3.  

 

Gráfico 12.3 Representativo da comparação dos resultados obtidos com infusão de 0,2 mg/kg de cetamina 

em bolus e 0,5 mg/kg de cetamina ao longo de 40 minutos 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Esse estudo objetivou analisar os efeitos 

da cetamina na resolução rápida de sintomas 

suicidas. Poucos ensaios clínicos foram 

incluídos, visto que a maior parte do corpo de 

evidência disponível se ocupa em analisar os 

efeitos dessa droga na sintomatologia de 

depressão, e não necessariamente em analisar 

os efeitos na ideação suicida de forma 

individualizada. Ademais, o desenho meto-

dológico diferiu entre os estudos incluídos, de 

forma que se deve interpretar os dados de 

maneira cuidadosa. Para além desses desafios 
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metodológicos, a presente revisão foi capaz de 

demonstrar que a cetamina exerce um efeito 

significativo sobre os sintomas de ideação 

suicida e deve ser reconhecida como uma 

estratégia em potencial para manejar esses 

sintomas. Entretanto é preciso que mais 

ensaios clínicos sejam desenvolvidos, a fim de 

fortalecer o corpo de evidência que aponta a 

cetamina como uma droga efetiva na redução 

dos sintomas suicidas.  
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INTRODUÇÃO 
 

Sabe-se que, os transtornos psiquiátricos 

são divididos por suas características feno-

menológicas, classificadas pelo Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM) e pela Classificação Inter-

nacional de Doenças (CID). 

No campo da saúde mentalErro! 

Indicador não definido. considera-se que há 

especificidades em relação ao público 

infantojuvenil, porém apenas em 2001 com a 

realização da III Conferência Nacional de 

Saúde Mental (CNSM), o estudo dos transtor-

nos mentais das crianças e adolescentes 

tornou-se alvo da saúde pública no Brasil. A 

partir deste evento, foi dado início a 

implantação dos Centros de Atenção Psicos-

social Infantojuvenis (CAPSi), um centro 

voltado ao atendimento de crianças e adoles-

centes portadores de transtornos mentais 

severos, persistentes e dependentes de álcool 

ou outras drogas (MIELKE et al, 2009; SIL-

VEIRA et al, 2011). 

O objetivo deste estudo foi evidenciar a 

importância da anamnese psiquiátrica e 

exame físico da criança e adolescente, afim de 

promover uma melhor atenção a saúde dessa 

faixa etária. 

 

MÉTODO 

 

Essa pesquisa iniciou-se pela busca de 

dados em evidências científicas e revisões 

sistemáticas na qual foi realizada uma revisão 

de literatura simples, com o objetivo de 

evidenciar as características essenciais que 

definem os transtornos psicóticos e sua 

relação com uma anamnese psiquiátrica bem 

direcionada. 

A coleta de informações e dados dos 

últimos 11 meses foi realizada em revistas 

internacionais como a Lancet e Nature, nas 

edições de 2020 e 2021, como também em 

portais de buscas de dados PubMed, EBSCO 

(Business Source Complet) e Cochrane. 

Foram utilizados os descritores: “saúde men-

tal”, “transtornos psicóticos” e “adolescên-

cia”. Desta busca foram encontrados 25 

artigos, posteriormente submetidos aos 

critérios de seleção. 

Os critérios de inclusão contaram com 

artigos científicos nos idiomas inglês e portu-

guês, publicados no período de 2004 a 2021 

focados em revisões sistemáticas relacio-

nadas com a proposta do estudo.  

Os critérios de exclusão foram aqueles 

artigos não relacionados com a proposta do 

tema. Registros médicos com dados insu-

ficientes também foram excluídos. Após 

avaliação, restaram 12 artigos utilizados para 

elaboração desta revisão. Dessa maneira, foi 

possível ter evidências concretas que corro-

boraram para o desenvolvimento deste 

capítulo. 

Os resultados estão apresentados de forma 

descritiva, delimitados pelos tópicos: Ana-

mnese psiquiátrica do adolescente, Exame do 

estado mental (EEM), Esquiofrenia, Trans-

torno psicótico breve, Transtorno psicótico 

induzido por substância/medicamento, Co-

morbidades em psicose e Pontos de atenção 

para a promoção da saúde e qualidade de vida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Sabe-se que a psicose é uma síndrome, 

onde há hiperatividade dopaminérgica na via 

mesolímbica e hipoatividade da dopamina na 
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via mesocortical, o que interfere na homeos-

tasia do corpo humano, causando sintomas 

como: alucinações, delírios e falta de prazer e 

vontade (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 

PSIQUIATRIA, 2014). 

Algumas das características essenciais que 

definem o transtorno psicótico são: delírios, 

alucinações, desordem dos pensamentos, 

comportamento motor desorganizado ou 

anormal (incluindo catatonia) e sintomas ne-

gativos, como expressão emocional dimi-

nuída, apatia e avolia (ASSOCIAÇÃO 

AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2014).  

As psicoses podem ser desencadeadas 

principalmente no final da adolescência e 

início da vida adulta. Vários distúrbios podem 

exibir sintomas psicóticos, incluindo: esqui-

zofrenia, transtorno esquizoafetivo, transtorno 

delirante, bipolaridade, transtorno depressivo 

maior, depressão pós-parto, psicose induzida 

por substâncias, como o álcool, drogas ilegais, 

medicamentos prescritos e substâncias tóxicas 

(MEDEIROS et al, 2021). 

Além disso, podem ser secundárias a 

outros transtornos e doenças, incluindo: 

alguns tipos de epilepsia, tumor cerebral, 

HIV, AVC, entre outros. Dessa maneira, é 

necessário diagnosticar e tratar precocemente 

uma síndrome psicótica, porém é preciso ter 

cautela para que o paciente não seja rotulado 

com diagnósticos psiquiátricos precipitados 

(CUSTÓDIO et al, 2020). 

 

Anamnese psiquiátrica do adolescente  

 

A semiologia psicopatológica é o estudo 

dos sinais e sintomas dos transtornos mentais. 

Os sinais são comportamentais, objetivos e 

verificáveis através da observação direta do 

paciente; já os sintomas são as vivênicas 

subjetivas e relatados pelos pacientes 

(queixa), ou seja, é aquilo que o sujeito expe-

rimenta (GRUNSPUN et al, 1959). 

O diagnóstico de um transtorno 

psiquiátrico é, em grande maioria dos casos, 

baseado preponderantemente nos dados clí-

nicos coletados na entrevista psiquiátrica. 

Durante a consulta, algumas perguntas são de 

extrema relevância para o diagnóstico psico-

patológico, como por exemplo: perguntar 

sobre o humor e afeto do paciente e, quando 

houver suspeita de transtorno mental, deve-se 

avaliar risco de autoagressão e idealização 

suicida. Ademais, é de suma importância não 

confundir os comportamentos habituais da 

idade com os sintomas psicóticos 

(GRUNSPUN et al, 1959). Para o diagnóstico 

diferencial, deve-se considerar as alternativas 

diagnósticas excluindo as que não possuem 

semelhança com o quadro do paciente. 

O exame físico deverá ser direcionado de 

acordo com as informações obtidas durante a 

avaliação da saúde mental. Por outro lado, os 

exames laboratoriais devem se solicitados 

quando houver indicação, sendo essa conduta 

de suma importância para descartar causas 

físicas dos sinais e sintomas do paciente 

(MARTINS, 2020). 

 

Exame do estado mental (EEM) 

 

O exame do estado mental é o processo na 

qual o profissional examina sistematicamente 

o estado mental atual do paciente. É impor-

tante observar: aspecto geral do paciente, 

humor, comportamento, aparência (autocui-

dado e higiene pessoal), nível de consciência, 

percepção, juízo de realidade, crítica em 

relação aos sintomas, pensamentos recor-

rentes, atenção, memória, linguagem, ânimo e 

psicomotricidade (MARTINS, 2020). 
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Por fim, deve-se identificar o transtorno 

mental e comportamental, e então manejar o 

atendimento de acordo com o diagnóstico, 

avaliando os outros sintomas. 

 

Esquizofrenia 

 

O método diagnóstico para Esquizofrenia 

Paranoide, Hebefrênica, Catatônica e Indi-

ferenciada é feito com base nos sinais e 

sintomas do indivíduo (LOBO et al, 2020). O 

paciente deve apresentar pelo menos um 

destes sinais e sintomas: 

 Eco de pensamento, inserção ou 

bloqueio de pensamento (acredita que pensa-

mentos foram inseridos em sua cabeça) ou 

irradiação de pensamento (o paciente acredita 

que outras pessoas podem, além dele mesmo, 

ouvir seus pensamentos); 

 Delírios de controle, influência ou 

passividade; 

 Escuta vozes que comentam sobre o 

comportamento do paciente ou dialogam entre 

si; 

 Delírios culturalmente inadequados e 

impraticáveis, como manifestações religiosas 

ou políticas, poderes e habilidades sobre-

naturais. 

Ou pelo menos dois dos seguintes: 

 Alucinações persistentes, de qualquer 

tipo, que sejam frequentes, quando acom-

panhadas por delírios fugazes ou meio for-

mados, sem conteúdo afetivo claro ou quando 

acompanhadas por ideias supervalorizadas 

persistentes; 

 Neologismos, quebras ou interpo-

sições no curso do pensamento, resultando em 

incoerência ou fala sem significado; 

 Comportamento catatônico, na qual há 

perda excessiva de habilidade motora, po-

dendo também apresentar atividade motora 

hiperativa constante (poses rígidas ignorando 

qualquer estímulo externo). Destaca-se que, 

os pacientes também podem apresentar movi-

mentos categóricos e repetitivos; 

 Sintomas "negativos", como apatia, 

escassez de fala e embotamento ou incon-

gruência de respostas emocionais (SILVEIRA 

et al, 2011). 

Baseado nesses sinais e sintomas, os 

possíveis diagnósticos são transtorno depres-

sivo maior ou transtorno bipolar com 

características psicóticas ou catatônicas, 

transtorno esquizoafetivo, transtorno da 

personalidade esquizotípica, transtorno deli-

rante, transtorno obsessivo-compulsivo e 

transtorno dismórfico corporal, transtorno 

esquizofreniforme e transtorno psicótico 

breve, transtorno de estresse pós-traumático e 

transtorno do espectro autista ou transtornos 

da comunicação (SILVEIRA et al, 2011). 

 

Transtorno psicótico breve 

 

Consiste em uma perturbação que envolve 

o aparecimento repentino de pelo menos um 

dos seguintes sintomas psicóticos positivos: 

delírios, alucinações, discurso desorganizado 

e comportamento grosseiramente desorga-

nizado ou catatônico. O transtorno psicótico 

breve é caracterizado por um início repentino, 

na qual há uma mudança de um estado não 

psicótico para um estado explicitamente 

psicótico em um curto período de tempo e 

geralmente não há sintomas anteriores 

(ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUI-

ATRIA, 2014). 

Além das cinco áreas dos critérios diag-

nósticos, a avaliação dos sintomas dos do-

mínios cognição, depressão e mania são 

fundamentais para que sejam feitas distinções 

importantes entre os vários transtornos do 
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espectro da esquizofrenia e outros transtornos 

psicóticos (ASSOCIAÇÃO AMERICANA 

DE PSIQUIATRIA, 2014). 

Durante a entrevista psiquiátrica, deve-se 

especificar a existência de estressores evi-

dentes, ou seja, se os sintomas ocorrem em 

resposta a eventos que, isoladamente ou em 

conjunto, seriam notadamente estressantes a 

quase todos os indivíduos daquela cultura em 

circunstâncias similares ou sem estressores 

evidentes, isto é, se os sintomas não ocorrem 

em resposta a eventos que, isoladamente ou 

em conjunto, seriam notadamente estressantes 

a quase todos os indivíduos daquela cultura 

em circunstâncias similares (CUSTÓDIO et 

al., 2020). 

Adolescentes com transtorno psicótico 

breve costumam vivenciar perturbações emo-

cionais ou grandes confusões, podendo apre-

sentar mudanças rápidas de um afeto intenso 

a outro. Há indícios de risco aumentado de 

comportamento suicida, particularmente du-

rante o episódio agudo, o que demonstra ainda 

mais a importância de supervisão nessa 

condição (CUSTÓDIO et al., 2020). 

Realizada a entrevista psiquiátrica, deve-

se atentar para os possíveis diagnósticos dife-

renciais, que são os transtornos depressivo e 

bipolar, os transtornos relacionados a subs-

tâncias, os transtornos da personalidade e os 

transtornos factício ou de simulação (DEL-

BEN et al., 2010). 

 

Transtorno psicótico induzido por 

substância/medicamento 

 

Existe evidência na história, no exame 

físico ou nos achados laboratoriais que 

comprovam que os sintomas do transtorno 

psicótico induzido por substância/medi-

camento se desenvolveram durante ou logo 

após intoxicação por uma substância ou 

abstinência ou após exposição a um 

medicamento, entretanto os sintomas podem 

persistir por semanas. Além disso, evidências 

comprovam que a substância/ medicamento 

envolvida é capaz de produzir delírios e 

alucinações (MEDEIROS et al., 2021). 

Outra consideração relevante é a presença 

de características atípicas de um transtorno 

psicótico primário, por exemplo, a aparição de 

delírios em um indivíduo com mais de 36 

anos, sem antecedente de quadro psicótico 

primário indica a possibilidade de um 

transtorno psicótico induzido por substância/ 

medicamento, porém a história anterior de 

transtorno psicótico primário não exclui o 

diagnóstico de transtorno psicótico induzido 

por substância ou medicamento (MEDEIROS 

et al, 2021). 

Sendo assim, com base no exame físico e 

achados laboratoriais, os possíveis diagnós-

ticos diferenciais são intoxicação por subs-

tância ou abstinência de substância, trans-

torno psicótico primário e transtorno psicótico 

devido a outra condição médica (DEL-BEM 

et al., 2010). 

 

Comorbidades em psicose 

 

Comorbidade é a presença de duas ou mais 

patologias associadas em um mesmo paciente. 

Na síndrome psicótica, é importante avaliar 

muito bem essa questão pois pode ocorrer uma 

sobreposição dos sintomas e um transtorno 

pode acabar mascarando outro (DEL-BEN et 

al., 2010). 

O abuso de álcool e outras drogas é a 

comorbidade coexistente mais frequente nos 

transtornos mentais (ALVES et al., 2004). 

Além disso, o transtorno do espectro autista 

mostrou-se também ser uma comorbidade 
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comum, devendo a avaliação ser minuciosa 

para que, nesse caso, o diagnóstico ocorra de 

acordo com o número de fenômenos descritos 

(BIANCHINI, 2014). A psicose pode também 

coexistir com transtorno bipolar, transtorno 

alimentar, transtorno de personalidade, trans-

torno do pânico/agorafobia, transtorno de 

humor, transtorno maníaco e/ou ideação 

suicida. O diagnóstico de comorbidades em 

saúde mental demanda uma anamnese com-

pleta, uma observação extremamente atenta 

aos detalhes tanto verbais quanto comporta-

mentais, bem como uma conversa profunda 

com pais, outros familiares e professores do 

adolescente (DEL-BEM et al., 2010). 

Vale ressaltar que o paciente psicótico 

jovem normalmente possui um estilo de vida 

que auxilia o surgimento de outras comor-

bidades como obesidade, diabetes mellitus 

tipo 2 e futuramente, hipertensão arterial. 

 

Pontos de atenção para a promoção da 

saúde e qualidade de vida 

 

Intervenções para promover a saúde 

mental dos adolescentes aspiram fortalecer os 

fatores de proteção e melhorar as alternativas 

aos comportamentos de risco. A promoção da 

saúde mental e do bem-estar beneficia esse 

grupo a criar resiliência para que possam lidar 

bem com situações difíceis ou adversidades 

(SOUZA et al., 2012). 

Programas de promoção da saúde mental 

para todos os adolescentes e programas de 

prevenção em risco dessas condições de-

mandam uma abordagem multinível com 

plataformas de distribuição variadas como por 

exemplo, mídias digitais, ambientes de saúde 

ou assistência social, escolas ou comunidade 

(SOUZA et al., 2012). 

Exemplos de atividades de promoção e 

prevenção são intervenções psicológicas indi-

viduais online, em grupo ou autoguiadas; 

intervenções baseadas na comunidade, como 

liderança de pares ou programas de orien-

tação; programas de prevenção dirigidos a 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, 

como aqueles afetados por ambientes huma-

nitários frágeis e grupos minoritários ou dis-

criminados; educação sexual integral para 

ajudar a prevenir comportamentos sexuais de 

risco; intervenções focadas na família, como 

treinamento de habilidades do cuidador, 

incluindo intervenções que abordam as 

necessidades dos cuidadores; intervenções nas 

escolas (mudanças organizacionais para um 

ambiente psicológico seguro e positivo, 

ensino sobre saúde mental e habilidades para 

a vida) e programas escolares de prevenção 

para adolescentes vulneráveis a condições de 

saúde mental (SOUZA et al., 2012). 

 

CONCLUSÃO 

 

Infere-se, portanto, que as psicoses são 

desencadeadas, principalmente, durante a vida 

escolar, e por isso o diagnóstico e tratamento 

precoce aliado a compreensão das psicoses 

por parte dos pais e educadores permite que a 

inserção escolar deste público seja inclusiva, 

favorecendo as relações interpessoais e o posi-

cionamento enquanto sujeito de linguagem e 

aprendizagem do psicótico.  

A psicanálise é uma estratégia de pre-

venção e promoção da saúde no tratamento 

destes pacientes e é fundamental para compre-

ender como o paciente se sente e se enxerga, 

propiciando o desenvolvimento de novos 

estudos relacionados ao tratamento destes 

indivíduos 
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INTRODUÇÃO 
 

O Transtorno de Estresse Pós-Traumático 

(TEPT) é uma morbidade relacionada a 

exposição direta ou indireta a eventos trau-

máticos. Geralmente é desencadeado por 

eventos traumatizantes que ocorrem na vida 

do paciente. Estes eventos podem ocorrer de 

forma direta ou indireta, ou seja, atingir 

diretamente o paciente ou alguém próximo a 

ele, sob formas variadas, como morte, lesões 

ou traumas graves. O manual diagnóstico e 

estatístico de transtornos mentais (DSM-5) 

estabelece 20 sintomas típicos descritos para 

caracterização do TEPT, onde são classifi-

cados de acordo com quatro estágios: revi-

vescência, esquiva, alterações negativas na 

cognição/humor e excitabilidade aumentada 

(ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 

PSIQUIATRIA, 2014).  

De maneira frequente os pacientes com 

TEPT são atendidos em unidades básicas de 

saúde e em ambulatórios de clínica médica, 

com queixas somáticas, que muitas das vezes 

são vagas. Algumas queixas são comuns aos 

indivíduos com este transtorno, que geral-

mente procuram especialistas como neurolo-

gistas, queixando-se de cefaleia, gastroentero-

logistas, devido a epigastralgia, e cardio-

logista, pelas palpitações. Para realizar o diag-

nóstico, de forma correta, o profissional deve 

primeiramente analisar causas orgânicas que 

podem ter relação direta com o transtorno ou 

até mesmo ser a causa base do quadro sinto-

matológico. A abordagem na consulta deve 

ser acolhedora e a entrevista realizada de 

forma detalhada e classificatória, sendo neces-

sário atenção para a presença dos sinais e 

sintomas mais minunciosos, utilizando-se de 

recursos para que o paciente supere barreiras 

de comunicação (FIGUEIRA et al., 2003). 

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi 

avaliar a importância de uma abordagem 

correta destes pacientes, para um diagnóstico 

precoce e condutas mais assertivas, lançando 

mão da equipe multidisciplinar, incluindo 

tratamentos psicoterápicos, farmacológicos e 

outros que julgar necessário. 

 

MÉTODO 
 

Trata-se de uma revisão sistemática 

realizada no período de 1 de maio de 2021 a 

20 de agosto de 2021 por meio de pesquisas 

nas bases de dados Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Scientific Electronic Library 

Online (Scielo). Foram utilizados os descri-

tores: “transtorno de estresse pós-traumático”, 

“saúde mental”, “manejo do estresse pós-

traumático”. Desta busca foram encontrados 

30 artigos, posteriormente submetidos aos 

critérios de seleção. Após os critérios de 

seleção restaram 12 artigos os quais foram 

submetidos à leitura minuciosa para a coleta 

de dados. 

Os critérios de inclusão foram artigos no 

idioma português; publicados no período de 

2011 a 2019 e que abordavam as temáticas 

propostas para esta pesquisa, estudos do tipo 

estudo transversal de base censitária, revisão 

crítica de literatura, livros e protocolo clínico, 

disponibilizados na íntegra. Os critérios de 

exclusão foram artigos duplicados, disponi-

bilizados na forma de resumo, que não 

abordavam diretamente a proposta estudada e 

que não atendiam aos demais critérios de 

inclusão. Os resultados foram apresentados de 
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forma descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O TEPT, anteriormente ao DSM-V 

(2013), era classificado como um Transtorno 

de Ansiedade, sendo disposto após a nova 

publicação, numa nova categoria denominada 

“Transtornos Relacionados a Trauma e a 

Estressores”. Dessa forma, os transtornos que 

se relacionam a traumas e a estressores 

incluem transtornos nos quais a exposição à 

um evento traumático ou estressante está 

listada explicitamente como um critério 

diagnóstico. Ademais, essa categoria reúne 

alguns variados tipos de transtornos, como: 

Transtorno de Apego Reativo, o Transtorno 

de Interação Social Desinibida, os Trans-

tornos de Adaptação, além do Transtorno de 

Estresse Pós-Traumático (TEPT) e o Trans-

torno de Estresse Agudo (TEA), como ex-

posto pelo Caderno Técnico de Tratamento do 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático, do 

Governo Federal (BRASIL, 2019). 

É preciso destacar que os critérios 

diagnósticos mudaram de forma significativa 

do DSM-IV para o DSM-V (American 

Psychiatry Association, 2013), posto que a 

classificação do anterior considera a caracte-

rística essencial do TEPT como o desen-

volvimento de sintomas característicos após a 

exposição a um estressor traumático extremo 

(Critério A1), sendo que a resposta deve 

envolver intenso medo, impotência ou horror 

(Critério A2). Contudo, no DSM-V, o critério 

do estressor (Critério A) é mais explícito, no 

que se refere aos eventos que se qualificam 

como experiências “traumáticas” e o Critério 

A2 do DSMIV-TR foi eliminado (BRASIL, 

2019). 

No que se refere às modificações, en-

quanto haviam três dimensões de sintomas no 

DSM-IV-TR (2002), sendo elas: 1-revivescia 

persistente do evento traumático (Critério B); 

2-esquiva  persistente de estímulos associ-

ados ao trauma com embotamento da respon-

sividade geral (evitação/entorpecimento- Cri-

tério C) e 3-excitação aumentada persistente 

(alterações na excitabilidade e reatividade - 

Critério D), agora existem quatro grupos de 

sintomas no DSM-V (2013), visto que o grupo 

da evitação /entorpecimento está dividido em 

dois distintos grupos, sendo eles o da evitação 

e o das alterações negativas persistentes nas 

cognições e no humor (BARRETO et al., 

2015). 

Para o diagnóstico, é preciso que o indiví-

duo tenha o tempo de sintomas de no mínimo 

30 dias após o início do evento traumático, 

ocasionando sofrimento e prejuízo funcional. 

Para isso, é fundamental a vivência ou 

testemunho da pessoa em situações ameaça-

doras a sua própria vida ou a de outro 

(SBARDELLOTO et al., 2011). 

É estabelecido pelo DSM-V, o subtipo do 

TEPT, o qual engloba sintomas dissociativos, 

se enquadrando nos critérios do diagnostico, 

neste caso o indivíduo apresenta desperso-

nalização ou desrealização persistente ou 

periódica. É importante avaliar seu tempo de 

surgimento, uma vez que pode acontecer a 

expressão tardia, onde os sintomas não se 

enquadram nos critérios em no mínimo seis 

meses após o evento, mesmo apresentando 

sintomas imediatos. 

Destarte, as modificações ocorridas no 

DSM-V ajudaram de forma expressiva na 

melhora do diagnóstico, haja vista que se pode 

contar com maior detalhamento e embasa-

mento dos sintomas. É válido salientar que 

anteriormente haviam vários outros trans-
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tornos que se comunicavam entre si, levando 

há inúmeros diagnósticos incorretos, devido a 

suas semelhanças sintomatológicas 

(ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 

PSIQUIATRIA, 2014). 

De acordo com a CID-10 (OMS,1993) o 

desenvolvimento do TEPT não depende 

somente da gravidade do trauma, mas sim de 

acordo com a experiência subjetiva de cada 

indivíduo. Pelo DSM-V foi estabelecido os 

principais fatores de risco, sendo eles: pré-

traumático, peritraumático e pós-traumático. 

O pré-traumático são aqueles envolvem 

alterações emocionais da infância, transtornos 

mentais preexistentes; baixa classe social, 

jovem e gênero feminino. Englobado no 

peritraumáticos tem-se intensidade do trauma 

e risco de vida. Já os fatores pós-traumáticos 

envolvem perdas devido ao trauma e 

recordações perturbadoras (BRASIL, 2019). 

Os estudos realizados por Helzer et al. 

(1987) e Kessler et al. (1995), os quais de-

monstraram que a prevalência do TEPT varia 

entre 1 à 4 % ao decorrer da vida, com uma 

distribuição variada de 10,4 % nas mulheres e 

5,0 % nos homens, mesmo quando sub-

metidos aos mesmos eventos (HELZER et al., 

1987; KESSLER, 1995). 

Há casos de vítimas de trauma que lidam 

com a ocasião de forma positiva, conseguindo 

então retornar as atividades de vida com maior 

facilidade. Por outro lado, outros pacientes 

apresentam maiores dificuldades e não con-

seguem retornar as atividades diárias, sendo 

necessário realizar intervenções. O tratamento 

considerado de primeira linha é focado na 

psicoterapia, obtendo bons resultados, porém 

em casos especiais como hipervigilância, 

depressão, ou não solucionados com psico-

terapia, podem ser associados à farma-

coterapia. Com o tratamento medicamentoso 

é possível obter resultados satisfatórios, 

como: possibilitar que o paciente volte a rea-

lizar suas atividades de vida diária, melhorar 

níveis de estresse, controle de ansiedade 

generalizada e impedir recidivas de situações 

comórbidas (BRASIL, 2019). 

 

CONCLUSÃO 

 

Dessa maneira, conclui-se que o diagnós-

tico precoce de pacientes que sofreram de 

transtorno de estresse pós-traumático deve ser 

realizado para que haja um tratamento 

preciso. Por conseguinte, com os novos 

métodos de tratamento para a TEPT, a 

sociedade moderna possui uma forma mais 

ampla e com maior efetividade, tendo, assim, 

menores riscos de sequelas devido aos 

estresses traumáticos vivenciados. De uma 

perspectiva política, o TEPT é um conceito 

que ajudou muito o reconhecimento dos 

direitos e necessidades das vítimas que tinham 

sido estigmatizadas, pouco compreendidas, ou 

ignoradas pelo campo da saúde mental. Dessa 

forma, faz-se necessário a realização de 

pesquisas a respeito dessa enfermidade com 

investimentos em estudos, para que as 

intervenções usadas para o manejo desses 

pacientes sejam realizadas com uma maior 

qualidade de vida e de saúde mental a eles. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ansiedade é um sentimento que acom-

panha o homem em sua existência, sendo que, 

quando apresentada de forma normal reativa, 

pode ser considerada um sinal de alerta que 

permite ao indivíduo permanecer atento, 

tendo como base objetiva uma ameaça ou 

perigo existente decorrente da realidade 

externa. Já a ansiedade patológica se diferen-

cia da anterior pela sua intensidade e caráter 

anacrônico, repetitivo e desproporcional ao 

ambiente, sendo esta caracterizada por um 

sentimento desagradável de apreensão nega-

tiva em relação ao futuro (PITTA, 2011). 

Nesse sentido, o transtorno de ansiedade 

generalizada (TAG) é classificado como uma 

patologia psiquiátrica marcada pela preo-

cupação excessiva. De acordo com o Manual 

de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais - DSM - 5 (DSM- V, 2014), para o 

diagnóstico do TAG, a preocupação excessiva 

deve durar pelo menos seis meses e ser acom-

panhada por, no mínimo, três dos seguintes 

sintomas: inquietação, irritabilidade, fatiga-

bilidade, perturbação do sono, tensão mus-

cular e/ou dificuldade de concentração 

(REYES & FERMANN, 2017). 

Sendo assim, são evidentes as implicações 

físicas e psicológicas desses sintomas nos pa-

cientes que apresentam o transtorno - como o 

prejuízo na realização de interações cotidianas 

- tornando-se clara a necessidade de inter-

venções e ajustes de padrões que tenham por 

objetivo evitar o progresso da doença. Neste 

contexto, muitos estudos apontam o papel da 

neuroplasticidade como fator importante na 

redução e minimização do transtorno de ansi-

edade generalizada (FERRARI et al. 2001).  

A neuroplasticidade pode ser entendida 

como a capacidade do cérebro de fazer e des-

fazer sinapses de acordo com sua necessidade. 

Tal fenômeno é explicado uma vez que, as 

mesmas pressões evolutivas que determina-

ram as mudanças na topografia e na função 

das reações do indivíduo ao ambiente, 

também determinaram alterações na forma, no 

tamanho e nas funções do sistema nervoso. A 

partir disso, o processo evolutivo resultou em 

cérebros com uma abundância de circuitos 

neurais que podem ser modificados pela 

experiência (CARLSON, 2000), resultando na 

organização de comportamentos simples ou 

complexos que acabam por modificar ambos.  

A capacidade cerebral de constante 

modificação de circuitos sinápticos, denota a 

plasticidade do sistema nervoso, que está 

presente em todas as etapas da ontogenia, in-

clusive na fase adulta e durante o envelhe-

cimento. Essa característica é extremamente 

necessária para o surgimento de novas compe-

tências e para a recuperação de habilidades 

perdidas, uma vez que possibilita a reor-

ganização da estrutura do encéfalo e constitui 

a fundamentação neurocientífica do processo 

de aprendizagem (REIS et al., 2016).  

Mudanças ambientais são responsáveis 

por afetar a neuroplasticidade como um todo, 

já que são capazes de alterar a atividade enzi-

mática que sintetiza os neurotransmissores, 

assim como a função e o desenvolvimento dos 

fatores neuronais, além de afetar a formação e 

o fortalecimento das conexões neurais 

(LEON, 2012). Tendo isso em vista, nota-se 

que existe uma relação entre as mudanças 

cognitivas e comportamentais e as alterações 

nos circuitos neurais, o que permite concluir 

que o TAG - dentre outros transtornos de 

desenvolvimento e comportamento - tem 

como determinante, fatores genéticos e ambi-

entais, tornando possível a reabilitação neuro-

psicológica e a psicoterapia como alternativa 

de tratamento. 
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Levando em consideração que o TAG é 

uma condição multifatorial, podendo ser 

desenvolvida através de traumas ou devido 

uma predisposição neurobiológica a essas 

reações exageradas, a neuroplasticidade, ou 

seja, a mudança da forma de funcionamento 

do cérebro, pode atuar de maneira signifi-

cativa no manejo e tratamento deste transtorno 

(PITTA, 2011; CASTILLO et al., 2000). 

Posto isso, o presente estudo tem por objetivo 

analisar os desafios no tratamento do TAG e o 

possível impacto da neuroplasticidade no seu 

processo terapêutico. 

 

MÉTODO 

 

O estudo em questão trata-se de uma 

revisão sistemática de literatura de caráter 

descritivo e exploratório, realizado no período 

de julho de 2021, por meio de pesquisas nas 

bases de dados Scielo (Scientific Electronic 

Library Online), Pubmed e UpToDate. Foram 

utilizados os descritores: “Ansiedade”; 

“Plasticidade Neuronal” e “Terapêutica”, em 

inglês e português. Desta busca foram 

previamente escolhidos 27 artigos, posterior-

mente submetidos aos critérios de seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos nos 

idiomas inglês e português, publicados no 

período entre 2000 e 2021 e que abordassem 

as temáticas propostas para esta pesquisa, 

estudos do tipo revisão e meta-análise, 

disponibilizados na íntegra. Os critérios de 

exclusão foram artigos duplicados, disponibi-

lizados na forma de resumo, que não 

abordavam diretamente a proposta estudada e 

que não atendiam aos demais critérios de 

inclusão. 

Após os critérios de seleção restaram 19 

artigos os quais foram submetidos à leitura 

minuciosa para a coleta de dados. Os artigos 

finais possuem os descritores incluídos no 

tema e/ou resumo e foram selecionados 

através dos critérios acima citados e por 

melhor se enquadrar no objetivo proposto 

pelos pesquisadores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O TAG está entre os transtornos mentais 

mais encontrados na clínica e, embora inicial-

mente fosse visto como um transtorno leve, 

atualmente é avaliado como uma doença 

crônica, associada à comorbidades relativa-

mente altas e a altos custos individuais e 

sociais (ANDREATINI & FILHO, 2001). 

O encéfalo é conhecido como o órgão da 

aprendizagem e é composto por aproxima-

damente 86 bilhões de neurônios - as células 

nervosas - que interagem entre si e com outras 

células formando redes neurais para que sejam 

possíveis o aprendizado e a interpretação, 

dentre inúmeras outras capacidades essenciais 

para a vida. Logo, nosso comportamento de-

pende do número de neurônios envolvidos 

nesta rede de comunicação neural, da forma 

que ela é disposta e dos seus neurotransmis-

sores, que são substâncias químicas que 

modulam a atividade celular, acentuando ou 

inibindo a comunicação entre os neurônios. 

(MACHADO & MACHADO, 2013). 

Embora os processos cognitivos ainda não 

sejam integralmente conhecidos devido às 

limitações técnicas e éticas que o estudo do 

comportamento humano impõe, grande pro-

gresso já foi alcançado incluindo descobertas 

que permitiram uma abordagem mais cientí-

fica do processo de comportamento porque 

esclarecem alguns dos mecanismos cerebrais 

responsáveis por funções mentais impor-

tantes. (BLAKEMORE & FRITH, 2005). 

Segundo o modelo de Terapia Cognitivo 

Comportamental, método que estuda a relação 

da emoção e do comportamento com a forma 
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que o indivíduo processa as informações, a 

psicopatologia de transtornos cognitivos, 

como o TAG, vem de alterações negativas no 

curso do pensamento, capaz de afetar pensa-

mentos, emoções e a fisiologia desses. Assim, 

os substratos e vias neurais são diretamente 

afetados, ativando reações fisiológicas e, 

consequentemente, comportamentais, já que 

pensamentos são produtos de ativação e outras 

interações entre vias neurais (SUDAK, 2008).  

Dessa forma, baseando-se então na 

consideração de que o sistema nervoso não é 

de todo estático e que é possível, como define 

Merzenich (2013), a criação de novos circui-

tos e conexões neuronais no processo que 

responde aos estímulos e experiências. Surg-

em assim novas possibilidades de inter-

venções para o tratamento e manejo do trans-

torno ansioso generalizado (MERZENICH, 

2013). A psicoterapia, ao promover um cená-

rio favorável à aprendizagem e mudança do 

comportamento humano, possui papel pre-

ponderante na modificação do funciona-

mento cerebral por meio da plasticidade neu-

ronal, conforme evidenciado por estudos de 

neuroimagem (BRUGGMANN, 2020). 

O medo é um estado afetivo suscitado pela 

consciência que pode ser inato ou adquirido, e 

é considerado um dos maiores estímulos 

causadores da ansiedade. Se há então a 

possibilidade de se aprender a sentir medo, há 

também a possibilidade de se aprender a con-

trolar a ansiedade proveniente de tal medo. 

Nesse sentido, com a neuroplasticidade, é 

possível estimular o cérebro para que se 

desenvolva a capacidade de lidar com um 

momento de ansiedade e de auxiliar na adoção 

de novas posturas frente às situações que 

aparentemente apresentam perigo. Isso acon-

tece uma vez que neurônios recebem sinapses 

inibitórias e excitatórias (MEYER et al, 2019) 

O neurônio está envolvido em diversas 

capacidades do ser humano, sendo uma delas 

a habilidade de lidar com uma situação 

causadora de ansiedade e, quanto mais estí-

mulos excitatórios ele recebe, melhor o 

manejo da situação. Então, se mentalmente o 

foco estiver em técnicas para lidar com a 

ansiedade, fisicamente o cérebro irá mudar, 

recebendo mais sinapses excitatórias para essa 

situação (BEAR et al., 2017). Segundo estudo 

publicado por Meyer et al. (2019), uma inter-

venção eficaz no tratamento dos transtornos 

de ansiedade consiste, basicamente, em 

estabelecer um sinal de segurança. Esse sinal 

de segurança baseia-se, em suma, na associ-

ação de algo, como uma imagem, a um 

sentimento de “não ameaçador”. Diante disso, 

pode-se citar como exemplo a escolha de uma 

música e sua classificação como “não gera-

dora de ansiedade” (sinal de segurança). Os 

autores demonstraram que, quando uma 

pessoa é exposta a uma situação que natural-

mente gera medo e ansiedade, a presença do 

“sinal de segurança” é capaz de suprimir o 

sentimento de ameaça, contribuindo para o 

não desenvolvimento da ansiedade (MEYER 

et al., 2019). Assim, quando se aprende que 

tal “sinal de segurança” é algo seguro, a região 

do cérebro envolvida no processo de apren-

dizagem e memória, o hipocampo, é capaz de 

modular as regiões cerebrais envolvidas no 

processo de promoção da ansiedade, impe-

dindo que ela se manifeste (REIS et al, 2016).  

Apesar do hipocampo cumprir um papel 

puramente mnemônico, ele reside na área 

emocional do cérebro, ou seja, na área lím-

bica. Isso se deve a uma estratégia evolutiva, 

para que receba informações emocionais com 

mais facilidade. A partir disso, pode-se 

concluir então que o cérebro aprende melhor 

quando elementos emocionais estão atrelados 

ao alvo do aprender (PESSOA, 2018). Dessa 
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forma, a aprendizagem do sinal de segurança 

é facilitada quando se atribui a ele uma 

emoção, que, nesse caso, pode ser a calmaria, 

tranquilidade ou qualquer outra que leve à 

sensação de seguridade.  

Outro fator que deve ser levado em 

consideração é o fato de que a aprendizagem 

se dá pela repetição. Cada vez que uma infor-

mação é repetida, reforça-se uma sinapse, 

modificando então os circuitos do encéfalo 

devido à neuroplasticidade (PESSOA, 2018). 

Posto isto, o processo de saber lidar com um 

estímulo ameaçador não necessariamente 

acontece de maneira rápida. São necessárias 

diversas repetições do sinal de segurança até 

que o cérebro aprenda e seja capaz de manejar 

as situações de ansiedade.  

É válido citar também outros métodos 

complementares pelos quais é possível inter-

vir em quadros de TAG. Estudos realizados 

por Hölzel et al. (2011) mostraram que antes 

e depois da realização de um programa de 

meditação de atenção plena com duração de 

oito semanas, imagens anatômicas de 

ressonância magnética de dezesseis parti-

cipantes sem experiência anterior em medi-

tação foram obtidas e confirmaram aumentos 

na concentração de matéria cinzenta no 

hipocampo esquerdo, aumentos no córtex 

cingulado posterior, na junção temporo-

parietal e no cerebelo dos meditantes em com-

paração aos controles (HÖLZEL et al, 2011). 

Ou seja, os resultados deste estudo sugerem 

que a prática da meditação de atenção plena 

está associada a neuroplasticidade em regiões 

do cérebro envolvidas nos processos de apren-

dizagem e memória, regulação da emoção, 

processamento autorreferencial e tomada de 

perspectiva. 

Além disso, vale ressaltar o papel 

fundamental das atividades físicas frente ao 

TAG, já que, além de fornecerem o aumento 

do fluxo sanguíneo cerebral, também enviam 

mais oxigênio para os tecidos do cérebro e 

ativam novos neurotransmissores no momen-

to em que são exercidas, devido à liberação de 

hormônios, como por exemplo a norepine-

frina, serotonina e a endorfina (TOMÉ & 

VALENTINI, 2006). Associado a isso, existe 

também o aumento de opióides endógenos 

liberados na corrente sanguínea em resposta 

ao exercício, que são neurotransmissores com 

grande concentração de receptores no sistema 

límbico, capazes de gerar um efeito de euforia 

e se relacionam diretamente com o sistema de 

recompensa e com o controle do humor 

(BALEOTTI, 2018). Por fim, nota-se que essa 

ativação de neurotransmissores está direta-

mente relacionada à plasticidade neuronal, já 

que se baseia na formação de sinapses 

positivas e necessárias, o que torna o exercício 

físico uma opção viável para o tratamento dos 

transtornos mentais. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, por mais que ainda seja 

alvo de estudos e análises, a importância da 

neuroplasticidade é justificada pela definição 

de um processo de reabilitação neuro-

psicológica ou de psicoterapia, que se baseia 

na capacidade de inserir modificações na 

estrutura do sistema nervoso, alterando suas 

funções por meio de novos padrões de 

comportamento, como dito anteriormente. 

Com isso, sua relevância na redução e 

minimização do Transtorno de Ansiedade 

Generalizada fica explícita uma vez que torna 

possível a estimulação de sinapses excita-

tórias para o manejo de situações que 

despertam o sentimento de ansiedade, assim 

como a aprendizagem do sinal de segurança e 

de outros mecanismos para a intervenção.  
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A partir da visão da Terapia Cognitivo 

Comportamental, os pensamentos, compor-

tamentos e emoções estão interligados por 

uma relação de influência mútua. Dessa 

forma, é possível estabelecer uma relação com 

a neuroplasticidade visto que a psicoterapia, 

junto à psicoeducação, estimula mudanças nos 

padrões de pensamentos disfuncionais e, con-

sequentemente, nos comportamentos ligados 

a eles. Com a mudança de comportamento e o 

estabelecimento de hábitos que combatem a 

ansiedade, o cérebro se modifica pois recebe 

mais sinapses excitatórias para tal situação, 

sendo possível uma melhor conduta perante 

circunstâncias que aparentemente apresentam 

perigo. 

Dessa forma, o exercício físico e a 

meditação, além da psicoterapia, são exem-

plos de mudanças comportamentais que têm 

influência direta na neuroplasticidade e sua 

relação com o TAG. Isso se deve ao fato de 

serem atividades capazes de ativar neurotrans-

missores que geram estímulos envolvidos em 

processos de aprendizagem e memória, a 

partir da formação de sinapses positivas.  
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INTRODUÇÃO 
 

O transtorno de personalidade borderline 

(TPB) é um padrão difuso de instabilidade nas 

relações interpessoais, na autoimagem e nos 

afetos, com impulsividade acentuada, que 

surge no início da vida adulta e está presente 

em vários contextos. Os portadores apresen-

tam sentimentos persistentes de vazio, receio 

de abandono, comportamentos autodestru-

tivos e alto grau de impulsividade em pelos 

menos duas áreas destrutivas, tais como sexo, 

abuso de substâncias, compulsão alimentar, 

gastos e direção imprudente (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

O TPB é o transtorno de personalidade 

mais prevalente no âmbito clínico, conta-

bilizando cerca de 10 % dos pacientes ambu-

latoriais e aproximadamente 20 % dos pacien-

tes psiquiátricos internados. Na população em 

geral, estima-se que acometa entre 1,6 % e 5,9 

%, sendo que desses, 75 % são indivíduos do 

sexo feminino (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014). Também está associ-

ado a altas taxas de suicídio, déficit funcional 

grave e elevado índice de comorbidades, 

gerando um enorme custo financeiro e des-

gaste para os portadores, suas famílias e para 

a sociedade de modo geral (LEICHSENRIN 

et al., 2011). Assim, é de extrema importância 

a detecção dos fatores de risco para o desen-

volvimento de tal transtorno, uma vez que sua 

identificação precoce favorece a elaboração 

de estratégias interventivas em fases iniciais 

de surgimento dos sintomas (BEAUCHAINE 

et al., 2009).  

Nesse sentido, acredita-se que, muito 

embora os sintomas do TPB frequentemente 

se manifestem na adolescência e na idade 

adulta, há fatores precursores para o desen-

volvimento desse transtorno já na infância. 

Esses fatores de risco podem ocorrer em 

múltiplos domínios, incluindo diferenças 

individuais, influência familiar e ambiental 

(CROWELL et al., 2009). Os modelos expli-

cativos mais aceitos para o TPB sugerem que 

tal transtorno seria resultante da interação de 

vulnerabilidades individuais e estressores am-

bientais (BEAUCHAINE, et al., 2009.  

GRATZ, et al., 2011). 

Diversos estudos relatam alguns eventos 

traumáticos que comumente predizem o apa-

recimento de sintomas de TPB, como abusos 

ou maus-tratos na infância (CHAPMAN, et 

al., 2017). Além disso, pacientes adultos com 

TPB relatam mais experiências de maus-

tratos, de todos os tipos, do que indivíduos 

com outros transtornos de personalidade 

(BATTLE, et al, 2004) 

Estudos recentes avaliaram mecanismos 

epigenéticos responsáveis pela expressão alte-

rada de genes em resposta ao estresse, neuro-

desenvolvimento e regulação do humor. Estas 

mudanças epigenéticas parecem mediar a 

associação entre maus tratos infantis e alguns 

distúrbios psiquiátricos (TYRKA et al., 2016. 

WEDER et al., 2014). 

As alterações epigenéticas ocorrem quan-

do fatores ambientais alteram a expressão 

gênica sem alterar a sequência nucleotídica do 

DNA. Alterações epigenéticas ocorrem prin-

cipalmente de três maneiras diferentes: modi-

ficações de histonas, metilação do DNA e 

silenciamento de genes associados a RNAs 

não-codificantes (WHIPPLE et al., 2016). 

A metilação do DNA é o mecanismo epi-

genético mais estudado, quando se relaciona o 

impacto dos maus tratos infantis na saúde 

mental. Trata-se de um mecanismo dinâmico 

que pode responder rapidamente a diversos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crowell%2525252520SE%252525255BAuthor%252525255D&cauthor=true&cauthor_uid=19379027
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fatores ambientais, resultando em fatores 

fisiológicos, bem como em processos 

patológicos, durante o ciclo de vida. Quando 

ocorre a metilação, os grupos metil ligam-se 

aos dinucleotídeos citosina-fosfato-ganina 

(CpG) na região promotora de um gene, blo-

queando o acesso dos fatores de transcrição. 

Os dinucleotídeos CpG contém junto de si 

vários elementos curtos de DNA tendo uma 

densidade muito mais alta de C e G que qual-

quer outra região do genoma, estes seg-

mentos são chamados de ilhas de CpG 

(WHIPPLE et al., 2016).  

No genoma humano existem cerca de 

45.000 destas ilhas, a maioria próximas ao 

sítio de início da transcrição. De forma geral, 

as citocinas que formam essas ilhas não são 

metiladas e esse estado não metilado conduz a 

transcrição. Quando ocorre a metilação, a 

transcrição é restrita. Portanto, a hipermetil-

ação tem sido geralmente associada ao silen-

ciamento gênico e a hipometilação ao au-

mento da expressão gênica (SMITH et al., 

2013). 

O cérebro é um dos órgãos mais propensos 

à plasticidade epigenética, sendo altamente 

susceptível a alterações epigenéticas decor-

rentes de eventos traumáticos e estressores, 

podendo assim desencadear vários distúrbios 

psiquiátricos, como por exemplo o TPB 

(LUTZ et al., 2014). Nesse sentido, é de suma 

importância para o psiquiatra entender sobre 

essas alterações e seu reflexo na saúde mental 

do paciente, a fim de oferecer um manejo mais 

completo diante do transtorno em questão, 

colaborando na melhora da sua qualidade de 

vida. 

O objetivo deste estudo foi revisar sobre 

como a ocorrência de eventos traumáticos e 

alterações no processo de neurotransmissão 

podem gerar as principais alterações epi-

genéticas presentes em pacientes com TPB. 

 

MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão e análise crítica 

da literatura baseada em publicações dispo-

níveis na base de dados MEDLINE/PubMed. 

Objetivando selecionar os estudos de maior 

evidência científica, foi utilizada uma estra-

tégia de busca com os seguintes descritores: 

"borderline personality disorder” [ti] AND 

“methylation” [ti]. Em seguida, foram 

aplicados os critérios de inclusão e exclusão 

descritos na Quadro 16.1 

 

Quadro 16.1 Critérios de inclusão e exclusão de artigos para a elaboração da revisão 

Critérios de Inclusão 

Delineamento 

1. Estudos publicados nos últimos 10 anos. 

2. Ensaios clínicos, ensaios randomizados controlados, estudos de caso. 

3. Estudos realizados em humanos. 

Pacientes 1. Pacientes diagnosticados com TPB e pacientes controle. 

Método 1. Análise do DNA obtidos de células sanguíneas e saliva dos sujeitos do estudo. 

Idioma 1. Língua inglesa 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whipple%2525252520AV%252525255BAuthor%252525255D&cauthor=true&cauthor_uid=27826318
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Critérios de Exclusão 

Delineamento 1. Estudo pouco claro ou mal descrito 

Pacientes 1. Pacientes inapropriados 

Método 
1. Dados pouco claros, mal descritos ou inadequados. 

2. Ausência de dados pertinentes à temática. 

Forma de publicação 1. Somente em resumo 

Principais desfechos clínico-epidemiológicos 

1. Presença de alterações epigenéticas em pacientes com TPB. 

2. Relação entre maus-tratos na infância e aparecimento e progressão dos sintomas do TPB. 

3. Alterações no padrão de neurotransmissão. 

 
Legenda: DNA - ácido desoxirribonucleico; TPB - Transtorno de Personalidade Borderline 

 

A busca reportou um total de 20 estudos 

publicados entre 2008 e 2019. Destes, 8 foram 

incluídos no presente estudo. Os estudos 

excluídos abrangiam participantes com e sem 

bulimia nervosa, sendo este o principal fator 

causal relacionado ao surgimento de TPB. Os 

resultados foram apresentados de forma 

descritiva, divididos em categorias temáticas 

abordando as características da amostra, os 

alvos epigenéticos e os principais achados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A regulação epigenética desempenha um 

importante papel no desenvolvimento do 

sistema nervoso, sendo que as bases neurais 

da cognição, aprendizado e memória, bem 

como da plasticidade neuronal e neurotrans-

missão são influenciadas por esse tipo de 

regulação (REICHENBERG et al., 2009). 

Nesse sentido, a expressão gênica aberrante 

constitui um forte indicativo de alterações na 

regulação epigenética, contribuindo para a 

etiologia de várias doenças, como câncer e 

alguns distúrbios psiquiátricos, tais como 

depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e 

TPB (REICHENBERG et al., 2009). 

Dentre os mecanismos epigenéticos mais 

estudados, a metilação do DNA constitui um 

importante mecanismo de alteração da expres-

são gênica, tendo o aumento dos níveis de me-

tilação do DNA em loci específicos associado 

ao silenciamento gênico e, consequente-

mente, ao surgimento e/ou evolução do qua-

dro clínico de vários distúrbios psiquiátricos 

(WEDER et al., 2014). 

Dos estudos aqui incluídos e analisados, 

observou-se uma alteração no padrão de 

metilação do DNA em diversos genes 

relacionados com distúrbios psiquiátricos, 

sendo esse padrão de metilação aumentado em 

muitos genes de pacientes com TPB quando 

comparado ao grupo controle. 

Diversos estudos têm demonstrado a 

participação de vários genes na patogênese do 

TPB, principalmente em pacientes do sexo 

feminino. Nesse sentido, Teschler et al. 

(2013) observaram alterações no padrão de 

metilação de diversos genes extraídos de 

amostras de sangue de pacientes com TPB, 

dentre eles os genes ABPA2 e ABPA3, os 

quais codificam a proteína ligante precursora 

de amiloide β, proteína esta que se deposita 
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nos neurônios de pacientes com Doença de 

Alzheimer (TESCHLER et al., 2016).  

Dammann et al. (2011) avaliaram o 

padrão de metilação de 14 genes envolvidos 

em distúrbios psiquiátricos extraído de 

amostras de sangue de pacientes diagnos-

ticados com TPB e controle, destacando uma 

maior porcentagem de metilação de sítios 

CpG nos genes que codificam importantes 

proteínas responsáveis pela degradação de 

monoaminas, as enzimas COMT e MAO-A e 

B, nos pacientes com TPB. A hipermetilação 

desses genes está relacionada com uma menor 

síntese dessas enzimas e, consequentemente, 

maior disponibilização dessas monoaminas 

que são neurotransmissores, como a dopa-

mina, noradrenalina e serotonina, na fenda 

sináptica. Observou-se também uma hiper-

metilação do gene que codifica o receptor de 

serotonina (HTR2A), demonstrando assim 

que as alterações epigenéticas encontradas 

nos pacientes com TPB modificam a neuro-

transmissão mediada por essas monoaminas, 

destacando-se a neurotransmissão serotoni-

nérgica, a qual está relacionada com a 

patogênese de vários distúrbios psiquiátricos 

(DAMMANN et al., 2011)  

Ainda, foi observado no mesmo estudo 

(DAMMANN et al., 2011) um aumento do 

padrão de metilação do gene que codifica o 

receptor de glicocorticoide (NR3C1), no qual 

foi observado um aumento dos níveis de 

metilação em genes extraídos do hipocampo 

de vítimas de suicídio com histórico de abuso 

na infância. Martín-Blancoet et al. (2014) 

observaram uma correlação positiva entre o 

grau de metilação do gene NR3C1 no DNA 

extraído do sangue de pacientes com TPB e 

maus tratos na infância. Além disso, essa 

correlação positiva também foi encontrada ao 

se avaliar a gravidade clínica e o número de 

hospitalizações desses pacientes (MARTIN-

BLANCO et al., 2014). Prado et al. (2015) 

também observaram um aumento no padrão 

de metilação de um sitio CpG associado ao 

microRNA miR124-3 em pacientes com TPB. 

Tal microRNA é alvo de alguns genes associ-

ados à TPB, como o gene NR3C1 (PRADOS 

et al., 2015).  

Outra alteração epigenética importante 

encontrada nos pacientes com TPB foi a 

relacionada ao fator neurotrófico derivado do 

cérebro (BDNF). Tal fator exerce funções 

importantes na proliferação e sobrevivência 

celular, transmissão sináptica e plasticidade 

neural. Perroud et al. (2013) observaram uma 

correlação positiva entre o grau de metilação 

do gene que codifica o BDNF, em amostras de 

sangue, e a gravidade dos sintomas em 

pacientes com TPB que sofreram maus tratos 

durante a infância (PERROUD et al., 2013). 

Em um estudo mais recente, Thomas et al. 

(2018) observaram uma hipermetilação signi-

ficante da região promotora IV do gene BDNF 

na saliva de pacientes com TPB, mas não no 

sangue dos mesmos. Ainda, o grau de hiper-

metilação do gene BDNF salivar diminuiu 

após 12 semanas de intervenção psicotera-

pêutica (THOMAS et al., 2018). Tais 

resultados são de grande importância para 

direcionar a escolha da amostra a ser analisada 

e para demonstrar a desregulação epigenética 

do gene BDNF em pacientes com TPB, 

evidenciando o importante papel da psico-

terapia no tratamento desses pacientes.  

A fim de verificar a relação da psicotera-

pia, como a Terapia Dialética Comporta-

mental (TDC) no grau de metilação de 

determinados genes em pacientes com TPB, 

Knoblich et al. (2017) avaliaram os genes 
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APBA3, MCF2 e NINJ2 e constataram que 

não houve diferença significativa nos níveis 

de metilação de DNA entre os pacientes com 

TPB e os pacientes controles, havendo, no 

entanto, uma redução dos níveis de metilação 

do DNA dos genes ABPA3 e MCF2 nos 

pacientes que responderam psicoterapia. O 

gene MCF2 regula a atividade de GTPases da 

família Rho e está envolvido em importantes 

funções, tais como crescimento neurítico e 

alterações no neurodesenvolvimento, exer-

cendo assim um papel crucial na patogênese 

de vários distúrbios psiquiátricos, como esqui-

zofrenia e transtorno do espectro autista 

(PITON et al., 2011). 

De forma interessante, Sen et al. (2015) 

observaram que o perfil de metilação do DNA 

de neonatos é influenciado pelos níveis de 

metilação do DNA da respectiva avó materna. 

Nesse estudo, avaliou-se o grau de metilação 

do DNA extraído de amostras de sangue de 35 

pares de mãe-neonato em 450.000 loci, sendo 

observada uma alteração no padrão de 

metilação do DNA (em 564 loci) extraído do 

sangue dos neonatos que tiveram contato, 

durante o parto, com o sangue de sua avó 

materna. Dentre os genes alterados, destaca-se 

o gene NINJ2, o qual está relacionado com 

crescimento neurítico e neurodesenvolvi-

mento, estando alterado em pacientes com 

TPB (PITON et al., 2011). 

Nesse sentido, um estudo realizado por 

Reinelt et al. (2014) demonstraram a trans-

missão de alguns sintomas de TPB da mãe 

para seus filhos. Foram analisados 295 adoles-

centes e suas respectivas mães biológicas, 

sendo observado que interações mal-

adaptativas entre mães e filhos (mãe super 

protetora ou mãe que rejeitou o filho, etc.) 

media uma transmissão longitudinal mãe-

filho de sintomas de TPB. Além disso, os 

dados do presente estudo são consistentes para 

vários sintomas associados ao TPB, como 

impulsividade ou dissociação (REINELT et 

al., 2014) 

Diante do exposto, a realização deste 

estudo permitiu uma melhor compreensão 

sobre o papel das alterações epigenéticas na 

patogênese do TPB, bem como a sua relação 

com eventos traumáticos durante a infância. 

Além disso, observou-se a relação dessas 

alterações com modificações no padrão de 

neurotransmissão, bem como sua capacidade 

de transmissibilidade para a prole 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir da análise dos estudos incluídos 

na presente revisão, pode-se inferir que a 

regulação epigenética aberrante de genes 

relacionados com distúrbios psiquiátricos 

pode contribuir para a patogênese do TPB e 

que pacientes que sofreram maus tratos ou 

outros eventos traumáticos durante a infância 

estão mais predispostos a ocorrência dessa 

regulação aberrante, culminando no surgi-

mento e ou progressão dos sintomas de TPB. 

Foram encontrados padrões desordenados 

de metilação em diversos genes relacionados 

com o processo de neurotransmissão e deste 

modo, foi possível inferir sobre a existência de 

associações encontradas entre a metilação 

desordenada e os sintomas do TPB, bem como 

a possibilidade de que mecanismos epigené-

ticos relacionados à exposição a traumas du-

rante a infância, abuso e/ou negligência esta-

rem envolvidos na patogênese desse transtor-

no. Portanto, é de extrema importância a 

detecção dos fatores de risco para o desen-

volvimento de tal transtorno, uma vez que sua 

identificação precoce favorece a elaboração 

de estratégias interventivas em fases iniciais 
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de surgimento dos sintomas, evitando assim a evolução do quadro clínico do paciente. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM) e a Classificação 

Internacional de Doenças (CID) são os 

padrões utilizados para diagnósticos psiquiá-

tricos. Nessa perspectiva, adota-se um modelo 

em que o diagnóstico é baseado na análise de 

uma série de características presentes no 

indivíduo, o que permite a identificação de um 

transtorno mental a partir do reconhecimento 

de um número mínimo desses critérios 

(PARKER et al., 2016). No entanto, nota-se 

que a sobreposição de sintomas complexos re-

presenta uma dificuldade para algumas ava-

liações diagnósticas diferenciais, a exemplo 

da distinção entre o Transtorno Afetivo 

Bipolar (TAB) e o Transtorno de 

Personalidade Bor-derline (TPB) (SHARMA 

& MCCLELLAN, 2021).  

Em razão da diferença entre o desenvol-

vimento de ambas as condições, o TAB e o 

TPB aparecem como transtornos distintos, 

porém apresentam características clínicas 

semelhantes (ARRIBAS et al., 2018). Essa 

sobreposição de sintomas e de comporta-

mentos é o motivo de alguns pesquisadores 

acreditarem que o TPB faça parte do 

continuum de condições do espectro bipolar 

(BOEN et al., 2015). Em contrapartida, a lite-

ratura científica aborda as diferenças entre os 

dois transtornos, como a etiologia, o 

prognóstico, o curso temporal da desregulação 

emocional e a resposta tera-pêutica (BAYES 

et al., 2014, GHAEMI et al., 2014, PARKER, 

2011 apud BOEN et al., 2015). Ademais, o 

Transtorno Afetivo Bipolar é subdividido em 

tipos I e II, sendo os epi-sódios de mania e 

depressão a grande diferença entre eles 

(ZIMMERMAN & MORGAN, 2013). Diante 

disso, observa-se que, na clínica psiquiátrica, 

a diferenciação entre o TPB e o TAB-II é um 

desafio ainda maior em relação à 

diferenciação entre o TPB e TAB-I (BAYES 

et al., 2014, GHAEMI et al., 2014, apud 

BØEN et al., 2015). 

Dessa forma, tendo em vista a comple-

xidade da avaliação e a imprescindibilidade de 

uma exploração dos múltiplos fatores do TAB 

e do TPB, tanto de processos quanto de 

mecanismos, compreende-se a relevância des-

ta revisão de literatura, posto que a exploração 

cautelosa das características clínicas pode 

auxiliar o diagnóstico diferencial dos dois 

transtornos em questão (MAZER et al., 2019). 

Além disso, a precisão no diag-nóstico e no 

tratamento de transtornos psiquiátricos com-

plexos está associada, de modo primordial, ao 

reconhecimento dos padrões de sintomas, ao 

curso da doença e aos fatores de risco, ou seja, 

apenas enumerar critérios de sintomas ines-

pecíficos em um manual de análise diag-

nóstica não é o suficiente (SHARMA & 

MCCLELLAN, 2021). Assim, em termos 

gerais, é importante ressaltar que a neces-

sidade de aprimorar os conhecimentos diag-

nósticos acerca do TAB e do TPB deve-se aos 

planos de tratamento divergentes para os dois 

transtornos, isto é, um diagnóstico incorreto 

pode acarretar prejuízos à qualidade de vida 

do paciente, seja pelo atraso, seja pela 

inadequação das indicações terapêuticas 

(MCDERMID & MCDERMID, 2016). 

Portanto, o presente estudo tem como 

objetivo abordar as diferenças entre o Trans-

torno Afetivo Bipolar e o Transtorno de 

Personalidade Borderline, a fim de destacar 

marcadores que facilitem um diagnóstico 

clínico preciso e, por conseguinte, otimizem a 

adoção de um plano de tratamento adequado. 
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Esse propósito ocorreu mediante a análise e a 

síntese de informações da literatura e foi 

estruturado nos seguintes tópicos: (1) carac-

terísticas clínicas gerais; (2) impulsividade; 

(3) humor; (4) desregulação emocional; (5) 

função diurna e padrões circadianos; (6) 

neurobiologia; (7) diagnóstico simultâneo dos 

transtornos; (8) tratamento; (9) comparativo 

geral.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa 

realizada no período de julho e agosto de 

2021, por meio de pesquisas nas bases de 

dados PubMed e BVS. Foram utilizados os 

descritores: “Transtorno de Personalidade 

Borderline” (borderline personality disorder) 

e “Transtorno Afetivo Bipolar'' (bipolar 

disorder), intercalados pelo operador boo-

leano AND. Desta busca foram encon-trados 

323 artigos, posteriormente subme-tidos aos 

critérios de seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos 

completos, acessíveis por meio do e-mail ins-

titucional dos autores, das revistas MEDLINE 

e LILACS, nos idiomas português e inglês, 

publicados no período de 2011 a 2021, que 

abordam como tema principal o Transtorno de 

Personalidade Borderline e o Transtorno Afe-

tivo Bipolar. Os critérios de exclusão foram: 

artigos pagos; duplicados; disponibilizados na 

forma de resumo; que não abordavam direta-

mente o tema proposto; que não atendiam os 

critérios de inclusão; estudos de caso.  

Após os critérios de seleção, restaram 27 

artigos que foram submetidos à leitura minu-

ciosa para a coleta de dados.  

Os resultados foram apresentados de 

forma descritiva, divididos em categorias te-

máticas abordando: características clínicas 

gerais; impulsividade; humor; desregulação 

emocional; função diurna e padrões circadia-

nos; neurobiologia; diagnóstico simultâneo; 

tratamento.  

As etapas metodológicas desde a busca 

nas bases de dados selecionadas até a compo-

sição final encontram-se representadas na 

Figura 17.1.

 

Figura 17.1 Fluxograma da metodologia adotada 

  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Características clínicas gerais  
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Em 1980, o Transtorno de Personalidade 

Borderline (TPB) foi anexado ao Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-III) como um diagnóstico 

único, não se relacionando a outras 

psicopatologias (ANTONIADIS et al., 2012). 

Entretanto, o TPB apresenta uma sinto-

matologia muito semelhante ao Transtorno 

Afetivo Bipolar (TAB) (RODRÍGUEZ et al., 

2021), o que faz com que sua diferenciação 

clínica seja difícil, podendo levar a um 

diagnóstico equivocado ou a um tratamento 

inadequado e, consequentemente, atrasado 

(MCDERMID & MCDERMID, 2016). 

 Ambos os transtornos podem apresentar 

impulsividade, sendo mais grave em pacientes 

com TPB e mais moderada em pacientes com 

TAB. Além disso, indivíduos que apresentam 

algum desses transtornos geralmente possuem 

as características de automutilação, de 

comportamento suicida, de comprometimento 

dos processos psicossocial (BAYES et al., 

2018) e interpessoal (MCDERMID & 

MCDERMID, 2016), com potencial desen-

volvimento de depressão (RENAUD et al., 

2012), o que contribui para agravar os demais 

sintomas. 

Apesar das semelhanças supracitadas, as 

duas síndromes podem ser distinguidas 

através de variáveis clínicas, na medida em 

que a maioria das sobreposições sintoma-

tológicas existentes entre os dois transtornos 

são mais intensas e persistentes no TPB 

(RODRÍGUEZ et al., 2021). Os indivíduos 

com o TPB manifestam mais a desregulação 

emocional do que os indivíduos com TAB 

(RODRÍGUEZ et al., 2021), além de transi-

tarem rapidamente de raiva para eutimia, 

enquanto quem possui TAB transita mais 

entre depressão e euforia (BAYES et al., 

2018). Além disso, o TPB apresenta um curso 

mais crônico, com mudanças transitórias de 

humor frequentemente associadas a estímulos 

ambientais, enquanto o TAB apresenta um 

curso mais episódico, com humor mais sust-

entado e espontâneo (BAYES et al., 2018).  

Outrossim, os sintomas de pacientes com 

TAB relacionam-se, provavelmente, à inte-

ração deficiente entre o sistema de detecção de 

saliência social (social salience) e o proces-

samento auto-referencial, ao passo que o qua-

dro clínico do TPB é estabelecido sobretudo 

devido à interação deficiente com o sistema 

regulador emocional (DAS et al., 2014).  

Ademais, pessoas com TPB não demons-

tram ações melancólicas ou hipomaníacas 

(MCDERMID & MCDERMID, 2016), mas 

apresentam irritabilidade hostil (RENAUD et 

al., 2012), senso de identidade emocional-

mente nocivo e relacionamentos interpessoais 

conflituosos (RODRÍGUEZ et al., 2021), 

além de dificilmente sentirem remorso ou 

vergonha após episódios de “encenação” 

(acting out episodes), considerando-os conse-

quências merecidas e dolorosas das ações de 

outras pessoas e as culpando ao invés de se 

responsabilizarem (PARKER et al., 2014). 

Em contrapartida, pacientes com TAB podem 

relatar episódios de mania, de depressão e de 

sintomas psicóticos (RODRÍGUEZ et al., 

2021), além de sentirem culpa e vergonha em 

relação a atitudes indiscretas ou impróprias 

(PARKER et al., 2014).   

Ainda, o TAB está mais associado à gené-

tica e possui maior herdabilidade, ao passo 

que o TPB possui uma taxa menor de herda-

bilidade (MCDERMID & MCDERMID, 

2016), geralmente, estando associado a uma 

maior frequência de experiências traumáticas 
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na infância (RODRÍGUEZ et al., 2021). Em 

relação à incidência desses transtornos entre 

homens e mulheres, há uma predominância do 

TPB no gênero feminino, enquanto a 

incidência de TAB apresenta uma proporção 

igual entre os dois sexos (MCDERMID & 

MCDERMID, 2016). 

 

Impulsividade 

 

O Transtorno de Personalidade Borderline 

(TPB) apresenta vários aspectos considerá-

veis, sendo um dos principais a impulsividade 

(GIACOMO et al., 2017), caracterizada como 

urgência, escassez de premeditação, falta de 

perseverança e demanda por sensações 

(MCDERMID & MCDERMID, 2015). 

Nesse sentido, os indivíduos com TPB se 

relacionam de modo instável e hipersensível, 

o que afeta negativamente as escolhas, princi-

palmente quando estão em uma situação de 

urgência (BOEN et al., 2015). Ademais, a 

impulsividade no TPB demonstra uma mu-

dança pontual no desempenho sensório-

motor, refletindo suas características 

(SAUNDERS et al., 2016). 

O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) 

também é comum em pessoas que têm TPB 

(RENAUD et al., 2012). Nesse caso, a 

desregulação emocional também pode causar 

impulsividade, o que contribui para transtor-

nos de humor e para dificuldades inter-

pessoais, sendo possível causar uma flutuação 

em fases persistentes de humor, além de um 

traço crônico de instabilidade afetiva, que 

pode variar entre períodos de semanas ou até 

meses, com depressão possivelmente domi-

nante (SAUNDERS et al., 2016). 

Além disso, os resultados da pesquisa feita 

por Boen et al. (2015) mostram que os 

impulsos altos, característicos e amplamente 

definidos são as principais características do 

TPB, ao passo que os pacientes com TAB-II 

apresentaram impulsividade moderada nas 

subescalas de urgência e de falta de perseve-

rança, sendo essa característica relacionada ao 

estado emocional depressivo. Assim, entende-

se que a impulsividade é uma característica 

mais presente no TPB do que no TAB. 

 

Humor 

 

Pacientes com Transtorno Afetivo Bipolar 

(TAB) vivenciam períodos de humor exul-

tante e deprimido, intercalados por períodos 

eutímicos. Mesmo quando estão bem, esses 

indivíduos apresentam considerável insta-

bilidade de humor. Em relação aos pacientes 

com Transtorno de Personalidade Borderline 

(TPB), a variação de humor também é 

característica e demonstra ser um fator de 

risco para resultados psiquiátricos negativos, 

incluindo suicídio (CARR et al., 2018). 

Os pacientes com TPB mostram uma 

intensidade maior dos sintomas do que os 

pacientes com TAB, além de uma maior ten-

dência a temperamento ciclotímico, depres-

sivo, irritável e ansioso. Em contra-partida, os 

pacientes com TAB possuem maior tendência 

em apresentar um tempera-mento hipertímico 

(RODRIGUEZ et al., 2021). Além disso, a 

natureza das mudanças de humor é diferente 

nas duas condições: indivíduos com TPB 

geralmente transitam entre eutimia e raiva, 

enquanto pacientes com TAB transitam com 

mais frequência entre depressão e euforia 

(PARIS et al., 2015 apud BAYES et al., 

2018). 

A desregulação emocional difere entre os 

dois transtornos no sentido temporal: no TPB, 
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o humor tende a mudar ao longo de horas ou, 

raramente, dias (SACCARO et al., 2021), 

geralmente devido a algum conflito inter-

pessoal (RODRÍGUEZ et al., 2021), enquanto 

o TAB requer pelo menos um curso de 4 dias 

para ser descrito como hipomania e as 

motivações para a mudança de humor são 

menos claras (RODRÍGUEZ et al., 2021). 

Pode-se considerar o TPB um transtorno 

de humor ciclotímico com irritabilidade 

(RENAUD et al., 2012). Como efeito disso, o 

TPB está caracterizado por um início mais 

precoce de episódios depressivos do que o 

TAB. Acredita-se que os episódios mais 

extensos e persistentes são os de morbidade 

depressiva (RENAUD et al., 2012). Outros-

sim, a instabilidade de humor em pacientes 

com TPB é acompanhada por: instabilidade 

afetiva, disfunção interpessoal, gestos sui-

cidas repetidos, raiva inadequada e medo de 

abandono (TSANAS et al., 2016). 

Ademais, os pacientes com TPB obti-

veram menos episódios gerais e menos 

sintomas psicóticos durante as mudanças de 

humor em relação aos pacientes com TAB 

(RODRIGUEZ et al., 2021). 

 

Desregulação emocional 

 

A desregulação emocional é uma 

característica comum entre o Transtorno 

Afetivo Bipolar (TAB) e o Transtorno de 

Personalidade Borderline (TPB), o que pode 

tornar esses dois transtornos frequentemente 

indistinguíveis. Apesar disso, perfis diver-

gentes de regulação emocional são obser-

vados entre os transtornos, com desregulação 

emocional naqueles com TPB geralmente 

considerada reativa e precipitada por estres-

sores ou por dificuldades interpessoais, prova-

velmente refletindo sensibilização compor-

tamental. Em relação ao TAB, a desregulação 

emocional é notada de modo mais autônomo 

e também menos reativo a pistas psicossociais 

(YU et al., 2019), sendo menos influenciada 

por estressores ambientais (FOWLER et al., 

2019). Além disso, os pacientes com TPB têm 

um senso de identidade emocionalmente 

negativo e relacionamentos interpessoais mais 

conflituosos do que os pacientes bipolares 

(RODRIGUEZ et al., 2021). 

Os sintomas mais exacerbados de deses-

perança, pensamentos suicidas, abalo emo-

cional, depressão e ansiedade são encon-

trados mais em pacientes com TPB (MAZER 

et al., 2019). Pacientes que são diagnosticados 

com o TAB apresentam momentos eufóricos, 

depressivos e mistos, com intervalos vari-

áveis, enquanto pacientes diagnosticados com 

TPB apresentam um sintoma que ganha 

relevância, que é a instabilidade afetiva (YU 

et al., 2019).  

Outrossim, em pacientes com TPB são 

observadas experiências de afetos momen-

tâneas e agitadas, sendo mais constantes do 

que em pacientes bipolares (RENAUD et al., 

2012). Ademais, segundo estudos de 

Mcgowan et al. (2020), a perturbação de iden-

tidade é um componente característico do 

TPB: observou-se essa característica em 

quase 80 % dos participantes com esse trans-

torno. Em relação ao TAB, essa questão é 

menos frequente (MCGOWAN et al., 2020). 

Diferenciar as estratégias de regulação 

emocional auxilia na diferenciação do diag-

nóstico entre TAB e TPB (BAYES et al., 

2016). Por conseguinte, a compreensão da 

desregulação emocional presente nestes 

transtornos é importante.  

 



 

145 
 

Capítulo 17  

Saúde Mental EdiçãoII 

 

Função diurna e padrões circadianos 

 

O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e o 

Transtorno de Personalidade Borderline 

(TPB) têm como característica comum a 

relação com distúrbios do sono (MCGOWAN 

et al., 2019). Além disso, a análise da variação 

da função diurna é relevante para a distinção 

dessas psicopatologias.  

Pacientes com TPB, quando comparados 

com pacientes com TAB e com o grupo 

controle descritos por McGowan et al. (2019), 

apresentam ritmos de atividade de repouso 

com atraso de fase, indicando o ritmo circa-

diano como possível característica fisiopato-

lógica desse transtorno. Ademais, esse estudo 

concluiu que o ritmo atenuado e retardado da 

fase de secreção de melatonina pode explicar 

a perturbação do ritmo circadiano em 

pacientes com TAB. Porém, essa caracterís-

tica não é exclusiva dessa psicopatologia 

(MCGOWAN et al., 2019). 

Em relação à função diurna, destaca-se 

que ela é mais variável em indivíduos com 

TPB do que em aqueles que possuem TAB. A 

fase de variação diurna da frequência cardíaca 

está atrasada em relação ao pico de atividade 

no TPB em quase três horas e no TAB em uma 

hora. Foi observado um atraso em relação ao 

sono de duas horas em TPB e nenhuma 

alteração significativa em TAB. As anorma-

lidades representam dessincronização do 

ritmo diurno na frequência cardíaca em TPB e 

também em TAB. Os pacientes com TAB e 

TPB, quando comparados aos indivíduos do 

grupo controle, apresentam maior relação 

entre humor negativo e frequência cardíaca, o 

que explicita que a regulação da função 

cardíaca provavelmente está mais associada 

ao humor nessas psicopatologias do que em 

controles. Os dois transtornos estão relacio-

nados a taxas de mortalidade cardio-vascular 

precoce, e os achados de Carr et. al (2018) 

demonstram que a regulação do humor pode 

diminuir o risco cardiovascular (CARR et al., 

2018). 

Outrossim, sabe-se que a oscilação na 

irritabilidade é sintoma característico do TPB 

e evidências mostraram a associação entre a 

variabilidade da frequência cardíaca e esse 

traço, ao mesmo tempo em que esse fenômeno 

não foi demonstrado no TAB. Isto posto, 

pode-se sugerir que TPB associa-se ao distúr-

bio diurno de outro modo quando comparado 

ao TAB, embora ambos os transtornos aparen-

tam ser influenciados pela variação do sono 

(CARR et al., 2018). 

Carr et al. (2018) reforça ainda que a 

regularidade do sono pode ser um alvo impor-

tante no tratamento do TAB e do TPB, uma 

vez que os resultados do estudo sugerem 

estreita relação com a clínica apresentada por 

indivíduos com transtornos. 

Logo, compreende-se que tanto o TAB 

quanto o TPB apresentam relações com o 

ritmo circadiano, sendo essa característica 

mais acentuada neste do que naquele. Em 

relação à função diurna, a frequência cardíaca 

é variável em ambas as psicopatologias, 

também sendo mais expressiva no TPB. 

 

Neurobiologia 

 

Diferentes circunstâncias vivenciadas por 

pacientes são pesquisadas como fatores que 

influenciam na neurobiologia de psico-

patologias. Assim, no caso dos transtornos 

estudados, é interessante que se busque 

delimitá-las para garantia de que pesquisas 

clínicas e diagnósticas venham a ser mais 
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efetivas. Destarte, a história de estresse 

precoce, principalmente na infância, tem sido 

estudada como um fator associado à vulnera-

bilidade para que indivíduos venham a desen-

volver Transtorno de Personalidade Bor-

derline (TPB) e Transtorno Afetivo Bipolar 

(TAB), mas, geralmente, a etiologia é depen-

dente de muitos outros fatores (MAZER et al., 

2019). 

O estudo realizado por Mazer. et al. 

(2019) mostrou que fatores como abuso 

emocional, negligência física e negligência 

emocional foram mais prevalentes no TPB do 

que no TAB, sendo o primeiro grupo o que 

está relacionado com fatores estressantes mais 

graves. Ademais, pacientes com TAB e TPB 

revelaram ter menores níveis séricos de 

cortisol em relação ao grupo controle, 

evidenciando, assim, uma desregulação que 

acontece a nível do neuroeixo Hipotálamo-

Hipófise-Adrenal (HHA) nos transtornos 

estudados (MAZER et al., 2019). 

O abuso emocional tem uma associação 

significativa em ambos diagnósticos. Já os 

sintomas do TPB estão mais relacionados com 

abusos físicos sofridos em uma perspectiva 

precoce. Diante disso, as psicopatologias da 

vida adulta estão intimamente vinculadas a 

traumas na infância, em que acontece uma 

hiperestimulação do eixo HHA, acarretando, 

a longo prazo, alterações nos biomarcadores 

fisiológicos do corpo, como o cortisol 

(MAZER et al., 2019). 

Alterações a nível anatômico também são 

objetos de estudo. Yu et al. (2019) identi-

ficaram em estudos de neuroimagem e 

ressonância magnética que o TPB com-

preende maiores alterações de volume e de 

densidade da massa cinzenta encontradas na 

amígdala e no hipocampo, que se apresentam 

em diminuição. No TAB, observou-se uma 

alteração a nível frontal do sistema límbico. 

Ainda nesse estudo, padrões semelhantes 

foram percebidos no Córtex Orbitofrontal 

Medial Direito nas duas condições psiquiát-

ricas, que se encontravam em volume redu-

zido; porém, no TAB foi observada uma 

maior gravidade em pacientes do sexo 

feminino (YU et al., 2019).  

Em relação ao TAB, foram percebidas 

alterações na ínsula, no tálamo e no putâmen, 

todos à direita. As disfunções do tálamo 

apresentam importantes associações quanto 

ao comportamento emocional observado no 

TAB. Essa estrutura é fundamental para 

conexão entre córtex e sistema límbico. Como 

a ínsula se apresenta disfuncional no trans-

torno e, sendo ela anatomicamente respon-

sável pelo comportamento humano, isso foi 

associado ao comportamento anormal do 

TAB. Levando em consideração os trata-

mentos para o TPB, a ação cortical que eles 

possuem explica a melhor resposta à terapia 

(YU et al., 2019). 

Em conclusão, as psicopatologias estuda-

das possuem padrões neuroanatômicos dis-

tintos e isso explica algumas de suas variações 

clínicas, sugeridas como novos parâmetros 

para diagnóstico. Além disso, evidências 

mostram que o indivíduo com TPB possui 

mais conflitos pessoais e interpessoais, assim 

como comportamentos mais negativos, sendo 

uma característica possível de distinguir de 

um indivíduo com TAB.  

 

Diagnóstico simultâneo dos transtornos 

 

Além da diferenciação diagnóstica entre o 

Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e o Trans-

torno de Personalidade Borderline (TPB) ser 

comumente considerada difícil, destaca-se 
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outro empecilho: distinguir pacientes comór-

bidos para ambas as condições daqueles com 

TAB único ou TPB único (PARKER et al., 

2016). A real concordância diagnóstica é o 

ponto mais abordado sobre esses dois 

transtornos nos estudos, tanto para as porções 

independentes quanto para casos de TAB-

TPB comórbidos (FORNARO et al., 2016). 

O diagnóstico simultâneo de TAB e TPB 

é comum: aproximadamente 10 % dos 

pacientes bipolares I e 20 % dos pacientes 

bipolares II são diagnosticados com TPB 

comórbido (MAZER et al., 2019). Logo, 

observa-se uma associação maior entre TPB e 

TAB-II do que entre TPB e TAB-I, devido 

tanto ao erro diagnóstico quanto aos limiares 

diagnósticos dos dois transtornos 

(ZIMMERMAN & MORGAN, 2013).  

Independentemente de o TPB ocorrer 

sozinho ou em conjunto com o TAB, seus 

antecedentes de desenvolvimento, de perfil de 

personalidade e de riscos autodestrutivos são 

similares (PARKER et al., 2016), o que 

demonstra a importância da atenção ao diag-

nóstico correto da psicopatologia. Além disso, 

segundo o estudo de ZIMMERMAN et al. 

(2014), há poucas diferenças entre pacientes 

com TPB com e sem história familiar de TAB. 

Por isso, a história familiar de TAB não é um 

marcador útil para TAB oculto nesses 

indivíduos (ZIMMERMAN et al., 2014). 

O diagnóstico com o pensamento clínico 

de que um paciente apresenta TPB ou TAB, 

sem considerar que ambos podem estar 

presentes, deve ser evitado, a fim de oferecer 

estratégias terapêuticas distintas para as con-

dições-alvo identificadas (PARKER et al., 

2016).  

Embora a ocorrência simultânea dos trans-

tornos seja algo comum, faltam abordagens de 

tratamento específicas para tal comorbidade 

(MCDERMID & MCDERMID, 2016). Deve-

se atentar à generalização dos dados de 

prevalência atuais sobre a comorbidade entre 

TPB e TAB, devido à escassez de estudos em 

relação ao tema (FRÍAS et al., 2016). 

 

Tratamento 

 

A diferenciação clínica é desafiadora em 

relação ao Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) 

e ao Transtorno de Personalidade Borderline 

(TPB), de forma que o diagnóstico equi-

vocado possa originar atraso ou tratamento 

inadequado (MCDERMID & MCDERMID, 

2016). Quanto ao tratamento medicamentoso, 

os antidepressivos são considerados eficazes 

no manejo do TPB; para o TAB, no entanto, 

os estabilizadores de humor são considerados 

o principal tratamento. A eficácia de uma 

variedade de esquemas psicoterapêuticos 

ainda está em pesquisa para ambos os trans-

tornos (ANTONIADIS et al., 2012).  

O TAB é geralmente tratado com esta-

bilizadores de humor e com agentes antipsicó-

ticos que controlam a irritabilidade, a agres-

sividade e a desregulação emocional associ-

ados à mania e aos episódios mistos. Não há 

muitas evidências para o uso de anticonvul-

sivantes em pacientes com TAB, apesar de 

serem bastante prescritos na prática clínica. 

Em relação ao TPB, os medicamentos podem 

ser úteis para tratar grupos de sintomas ligados 

ao transtorno, mas não abordam o núcleo da 

psicopatologia subjacente (SHARMA & 

MCCLELLAN, 2021).  

Apesar de os tratamentos psicossociais 

não atuarem diretamente na desregulação 

emocional e comportamental do TAB, eles 

são muito importantes, pois aumentam a 

aceitação do paciente ao tratamento e aos 
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conjuntos de habilidades funcionais, o que 

melhora os resultados gerais, diminuindo a 

probabilidade de explosões comportamentais 

e de violência. Em adolescentes com TPB, os 

estudos de psicoterapia focam nos resultados 

acerca do comportamento autolesivo, sin-

tomas depressivos e suicídio, sendo que os 

sintomas do TPB são direcionados por várias 

psicoterapias, incluindo terapia compor-

tamental dialética (TCD), terapia baseada em 

mentalização, terapia cognitivo-analítica e 

treinamento de regulação emocional 

(SHARMA & MCCLELLAN, 2021). 

Portanto, entende-se que, embora o TAB e 

o TPB apresentem algumas semelhanças 

clínicas, o tratamento - tanto medicamentoso 

quanto psicossocial - é divergente. 

 

Comparativo geral 

 

As principais diferenças apontadas podem 

ser resumidas Quadro 17.1. Observa-se que a 

maioria dos aspectos clínicos, apesar de 

semelhantes, são mais intensos e persistentes 

em indivíduos com TPB, de curso mais 

crônico, do que em indivíduos com TAB, de 

curso mais episódico (BAYES et al., 2018; 

RODRÍGUEZ et al., 2021). 

 

Quadro 17.1 Quadro comparativo segundo tópicos do estudo sobre as diferenças principais 

entre TPB e TAB 

 

CONCLUSÃO 

 

A sobreposição de sintomas e compor-

tamentos do TPB e do TAB tornou crescente 

o interesse em novos métodos de análise de 

dados, bem como a busca de novos domínios 

para a diferenciação das desordens: fre-

quência, intensidade e natureza das desregu-

lações emocionais; influência ambiental e 

genética; impulsividade; relações interpes-

soais; padrões circadianos e neuroanatômi-
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cos; associação a experiências traumáticas 

anteriores e graus de autolesão. 

Em síntese, este estudo indica que 

diferenciar o Transtorno de Personalidade 

Borderline (TPB) e o Transtorno Afetivo 

Bipolar (TAB) é essencial para o diagnóstico 

correto dos pacientes, visando a garantia do 

tratamento adequado. No entanto, a distinção 

entre as características clínicas desses trans-

tornos pode ser frequentemente prejudicada 

pelas semelhanças abordadas anteriormente. 

Destaca-se, ainda, a importância de um olhar 

atencioso para com o paciente e suas pecu-

liaridades, a fim de compreendê-lo de forma 

integral, mitigando os danos de diagnóstico e 

tratamento inapropriados, tanto pessoais 

quan-to ao sistema de saúde. Novos estudos 

devem ser realizados com o intuito de disse-

minar o conhecimento sobre tais diferenças e 

de facilitar o diagnóstico clínico correto de 

ambas as desordens

. 
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INTRODUÇÃO 
 

O transtorno afetivo bipolar (TAB) é um 

transtorno mental crônico com altos índices de 

recidivas, morbidade e mortalidade. Indi-

víduos com TAB podem apresentar de-

sempenhos piores em testes cognitivos do que 

pessoas saudáveis, o que gera prejuízos 

cognitivos, os quais ocasionam em dificul-

dades profissionais e interpessoais. Além 

disso, a impulsividade é uma característica 

presente na maioria dos subtipos, o que pode 

contribuir para transtornos por uso de 

substâncias químicas e tentativas de suicídio, 

de modo que, cerca de um terço dos 

indivíduos com TAB relatam tentativa de 

suicídio ao longo da vida (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION et al., 

2014). 

O TAB é marcado por alterações de 

humor, com episódios recorrentes de euforia e 

depressão, que variam de frequência, inten-

sidade e duração. Os episódios podem variar 

também entre episódio maníaco, hipoma-

níaco, depressivo maior e misto. O que já se 

sabe é que o TAB está associado não só a 

fatores ambientais, socioeconômicos e gené-

ticos, mas também a somáticos, de perso-

nalidade, interpessoais e à doenças, que 

podem ser importantes para clínica, ao ser 

necessária uma maior atenção no tratamento 

pelos riscos maiores de recidivas (SANTOS et 

al., 2017). 

As pessoas que sofrem de TAB podem 

vivenciar períodos assintomáticos e as crises 

podem ter sua intensidade variada, assim 

como a frequência e a duração. Esse trans-

torno é incurável e recorrente, mas pode ser 

controlado com uso medicamentoso, psico-

terapias e mudanças no estilo de vida das 

pessoas acometidas pela patologia. Sendo 

assim, é de extrema importância o seu 

controle, por ser uma das doenças mentais 

mais incapacitantes pelas taxas de morbidade, 

incapacidade, morte prematura por suicídio e 

suas implicações sociais trazidas para o 

paciente, tendo potencial para devastar indi-

víduos e seus familiares. A Organização 

Mundial da Saúde afirma que 140 milhões de 

pessoas no mundo são acometidas pelo TAB, 

tendo alta prevalência na população 

(BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE, 

2019). 

Durante muito tempo a epidemiologia 

psiquiátrica foi descredi-bilizada, visto que, a 

replicação dos dados era falha e, na maioria 

das vezes, os desenhos de pesquisa eram 

inapropriados. Atualmente, o cenário vem se 

modificando, sobretudo, após a 

institucionalização do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Trans-tornos Mentais (DSM) 

que viabilizou deter-minar a avaliação e 

distribuição de transtornos mentais 

específicos, como o transtorno afetivo bipolar, 

cuja epidemiologia vem sendo mais bem 

traçada a nível global (KAPCZINSKI & 

QUEVEDO, 2015).  

Os últimos dados levantados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) apon-

tam que, em média, 1 % da população mundial 

adulta apresenta o quadro de transtorno afet-

ivo bipolar. Além disso, a Associação Brasi-

leira de Familiares, Amigos e Portadores de 

Transtornos Afetivos (ABRATA) estima que, 

no Brasil, atualmente, haja cerca de 4 milhões 

de indivíduos com a doença (KAPCZINSKI 

& QUEVEDO, 2015). 

Vale ressaltar que a morbidade atinge 

ambos os sexos, diferentes idades, classes 

sociais e grupos étnicos. A proporção entre 
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homens e mulheres é semelhante, entretanto, 

é possível apontar algumas peculiaridades da 

patologia em relação aos gêneros. Nos ho-

mens, por exemplo, o aparecimento da doença 

tende a ser mais precoce, com a manifestação 

dos sintomas em uma faixa etária entre 15 e 

25 anos, enquanto nas mulheres, a sintoma-

tologia inicial surge em média entre 25 e 35 

anos. Além disso, mulheres com transtorno 

bipolar, tendem a ser mais propensas a 

desencadearem episódios depressivos e episó-

dios mistos, quando comparadas com homens 

também detentores do quadro (KAPCZINSKI 

& QUEVEDO, 2015). 

Em relação à idade, inquéritos epidemi-

ológicos trazem que o TAB apresenta maior 

taxa de prevalência em grupos de menor faixa 

etária. No que tange os aspectos envolvendo 

classes sociais, existem hipóteses que 

correlacionam maiores níveis de escolaridade 

e quociente de inteligência (QI) com maiores 

chances de desenvolver a patologia 

(KAPCZINSKI & QUEVEDO, 2015).  

Outros dados significativos são que, em 

média, 3 em cada 4 pacientes com TAB 

também apresentam critérios para outros 

transtornos ao longo da vida. Ademais, cerca 

de 15 % a 19 % de indivíduos com TAB apre-

sentam como desfecho do quadro, o suicídio 

(KAPCZINSKI & QUEVEDO, 2015). 

Assim, mediante a essa realidade e 

tamanho impacto epidemiológico, mostra-se 

relevante explanar os principais aspectos liga-

dos ao TAB e por se tratar de um transtorno 

mental crônico, a adesão ao tratamento é 

fundamental para aumentar a possibilidade de 

melhorar o prognóstico, a fim de se reafirmar 

a importância do diagnóstico precoce e 

alternativas viáveis para maior adesão ao 

tratamento.  

O objetivo deste capítulo foi o desen-

volvimento de um estudo revisional literário, 

no intuito de apontar por meio da literatura 

disponível atual, as características TAB, 

considerando os aspectos de adesão ao trata-

mento e as complicações decorrentes do 

abandono.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão narrativa da lite-

ratura realizada no período de junho a agosto 

de 2021. A seleção dos artigos concentrou-se 

nas seguintes bases de dados: US National 

Library of Medicine National Istitutes of 

Health (PubMed) e Scientific Electronic 

Library Online (SciELO). Foram utilizados os 

descritores catalogados no DeCS em inglês: 

"bipolar disorder" e "treatment adherence". 

Desta busca foram encontrados 42 artigos, 

posteriormente submetidos aos critérios de 

seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigo nos 

idiomas inglês e português; publicados no 

período de 2016 a 2021 e que abordavam as 

temáticas propostas para esta pesquisa, 

estudos do tipo revisão, disponibilizados na 

íntegra. Os critérios de exclusão foram: arti-

gos duplicados, disponibilizados na forma de 

resumo, que não abordavam diretamente a 

proposta estudada e que não atendiam aos 

demais critérios de inclusão. 

Após os critérios de seleção restaram 10 

artigos, os quais foram submetidos à leitura 

minuciosa para a coleta de dados. Um livro 

também foi utilizado para que fossem abor-

dados conceitos mais teóricos dos transtornos 

afetivos bipolares.  

Os resultados foram apresentados de 

forma descritiva, divididos em 3 categorias 
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temáticas abordando: Definição na literatura; 

Principais tipos de transtornos afetivos 

bipolares segundo DSM – V e Adesão ao 

Tratamento do TAB de forma a embasar o 

estudo.  

A revisão de literatura ou revisão biblio-

gráfica teria, então, dois propósitos: a 

construção de uma contextualização para o 

problema e a análise das possibilidades 

presentes na literatura consultada para a 

concepção do referencial teórico da pesquisa 

(ALVES-MAZZOTTI, 2002). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas buscas foram encontrados 42 artigos 

abordando a temática datados nos últimos 5 

anos. Após leitura do título e do resumo, sob 

a égide dos critérios de inclusão e exclusão 

anteriormente determinados, foram excluídos 

28 artigos, sendo 14 desses lidos na íntegra, 

artigos duplicados, bem como aqueles cujo 

conteúdo não atendia aos critérios estabe-

lecidos, restando apenas 10 artigos integral-

mente relevantes para o desenvolvimento do 

atual estudo. 

 

Definição na literatura  

 

Casellas et al. (2021) definem o transtorno 

afetivo bipolar como uma doença crônica e 

recorrente, caracterizada por episódios de 

oscilação do humor, tendo como conse-

quência uma atenuação da qualidade de vida e 

uma grande desordem social e econômica 

(CASELLAS et al., 2021). Já para Alda & 

Manchia (2018) e para Mousavi et al. (2021), 

o TAB pode ser definido como um transtorno 

psiquiátrico crônico e ordinário, onde uma 

pessoa tem episódios maníacos por até uma 

semana, podendo apresentar anterior ou 

posteriormente episódios hipomaníacos ou de 

depressão maior. Para os autores, o transtorno 

sempre é acompanhado por estresse crônico, 

incapacidade funcional, risco aumentado de 

mudanças repentinas de humor, taxas mais 

altas de transtornos e comorbidades asso-

ciadas, problemas socioeconômicos e legais 

(ALDA & MANCHIA, 2018; MOUSAVI et 

al., 2021). Santos et al. (2017) defendem que 

o TAB é um transtorno que resulta em alte-

rações de humor, variando entre episódios 

maníacos, hipomaníacos, mistos e depres-

sivos, mas que suas causas se limitam em 

quatro fatores principais, os fatores psicos-

sociais, ambientais, genéticos e biológicos. 

Para o autor, esses fatores são essenciais na 

identificação para a clínica, bem como diag-

nóstico e o tratamento (SANTOS et al., 2017). 

Para Chakrabarti (2016), o TAB pode ser 

definido como uma condição mental dura-

doura, caracterizada por episódios de crises 

maníacas depressivas recorrentes, seguidos 

por sintomas residuais. O autor defende que o 

TAB possui um alto potencial limitante ao 

portador, além de interferir econômica e 

socialmente em sua vida, o que reflete nas 

altas taxas de suicídios e prejuízos funcionais. 

O tratamento farmacológico ao seu ver ainda 

é a melhor opção, tanto para os casos agudos 

como para os crônicos, no entanto o trata-

mento a longo prazo costuma ser de mais di-

fícil adesão pelo paciente (CHAKRABARTI, 

2016). 

Montejo (2018) aborda em seu estudo a 

relação do transtorno afetivo bipolar com dis-

túrbios sexuais, desencadeados pelas fases da 

doença e por efeitos colaterais dos remédios. 

Pacientes de ambos os sexos, podem apre-

sentar estados de hipersexualidade durante os 
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episódios maníacos e hipomaníacos, con-

dições características do TAB, possuindo 

assim uma incidência aumentada de compor-

tamentos sexuais de risco. Por outro lado, os 

portadores do TAB também passam pela fase 

depressiva, onde naturalmente há uma re-

dução drástica no desejo sexual. Para Montejo 

(2018), essa disfunção sexual pode ser consi-

derada como um sintoma residual comum em 

pacientes com TAB, possuindo um grande 

impacto negativo na qualidade de vida do 

portador, nos mesmos patamares dos sintomas 

residuais depressivos e dos ocupacionais. O 

autor ainda defende que a diminuição do 

desejo, da excitação e da capacidade de atingir 

o orgasmo são fatores importantes para os 

planos de suicídio dos portadores, pois 

alimenta o sentimento de que a vida não vale 

a pena (MONTEJO, 2018).  

Prajapati et al. (2019) afirmam que o 

transtorno bipolar, é um transtorno mental que 

requer terapia de manutenção a longo prazo, 

para que o tratamento seja efetivo. Por se tra-

tar de uma doença crônica, o TAB é 

caracterizado também pelos altos custos que 

gera tanto para os pacientes quanto para as 

políticas públicas (PRAJAPATI et al., 2019). 

Faridhosseini, et al. (2017), demonstram em 

seu estudo, que o TAB ocupou a sexta posição 

entre os principais transtornos debilitantes em 

todo o mundo nos últimos anos. Ainda 

segundo esse estudo, a taxa de prevalência do 

TAB em média fica em 2,4 % mundialmente, 

mas menos da metade dos pacientes recebem 

algum tipo tratamento. No estudo, os autores 

estimaram que 25 % dos portadores de TAB 

não tinham contato algum com o sistema de 

saúde mental nos países de baixa renda 

(FARIDHOSSEINI et al., (2017).  

Os autores, Faridhosseini, et al., (2017), 

Bulteau et al., (2018), Alda e Manchia (2018) 

e Prajapati et al., (2019) defendem de modo 

geral que, embora a farmacoterapia seja 

essencial para o sucesso do tratamento, ela 

não pode prevenir totalmente a recorrência do 

transtorno. Segundo os autores, cerca de 75 % 

dos pacientes com TAB, em tratamento 

farmacológico, apresentam recaídas nos 

primeiros três anos de tratamento. Além disso, 

um percentual superior a 50 % dos pacientes 

ainda apresenta sintomas residuais entre os 

episódios de crise (FARIDHOSSEINI et al., 

2017; BULTEAU et al., 2018; ALDA & 

MANCHIA, 2018; PRAJAPATI et al., 2019). 

Ata, et al., (2020), explicam que os anti-

psicóticos são geralmente a primeira escolha 

para alcançar os objetivos terapêuticos para o 

TAB. No entanto, essas drogas causam diver-

sos efeitos colaterais com potencial grave. 

Sendo assim, o manejo clínico personalizado 

do TAB tem sido o objeto das principais 

diretrizes de tratamento, considerado hoje 

como uma associação indispensável ao trata-

mento (ATA et al., 2020). Alda e Manchia 

(2018) mostram em seu estudo que uma 

abordagem clínica baseada na medicina 

personalizada, geram melhores respostar aos 

tratamentos, tanto a curto quanto a longo 

prazo, do que os tratamentos focados apenas 

na farmacoterapia (ALDA & MANCHIA, 

2018) 

 

Principais tipos de transtornos afetivos 

bipolares segundo DSM - V  

 

Encontram-se na literatura diferentes con-

ceitos sobre o transtorno afetivo bipolar. O 

DSM-V, desenvolvido pela Associação 

Americana de Psiquiatria para definir como é 

caracterizado, diagnosticado e o como é feito 
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o planejamento do tratamento dos principais 

transtornos mentais, descreve o TAB 

denominando-o como transtorno bipolar (TB) 

e o classificando em pelo menos 6 subtipos: 

transtornos bipolares tipo I, tipo II, ciclo-

tímicos, relacionado induzido por substância/ 

medicamento, relacionado devido a outra 

condição médica e aqueles sem outra 

especificação (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014). 

As características do Transtorno bipolar 

tipo I podem ser classificadas como um enten-

dimento moderno do transtorno maníaco-

depressivo clássico, ou psicose afetiva, 

descritos no século XIX. Entende-se como 

portador de transtorno bipolar tipo I aqueles 

pacientes que apresentam um episódio man-

íaco, que pode ter sido antecedido ou seguido 

por episódios hipomaníacos ou depressivos 

maiores (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014). Um episódio manía-

co caracteriza-se por ser um:  

 

período distinto de humor anormal e 

persistentemente elevado, expansivo ou 

irritável e aumento anormal e persistente 

da atividade dirigida a objetivos ou da 

energia, com duração mínima de uma 

semana e presente na maior parte do dia, 

quase todos os dias (ou qualquer 

duração, se a hospitalização se fizer ne-

cessária).(AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION et al., 2014). 

 

O transtorno bipolar tipo II é caracterizado 

como um episódio depressivo maior asso-

ciado a pelo menos um episódio hipomaníaco 

durante a vida ou um conjunto de episódios 

depressivos maiores associados a um ou mais 

episódios hipomaníacos. Não pode ser consi-

derado uma condição “mais leve” que o 

transtorno bipolar tipo I, pelo fato que pessoas 

com essa condição passam boa parte de suas 

vidas em depressão e pela instabilidade do 

humor vivenciada ser normalmente acompa-

nhada de prejuízos no funcionamento profis-

sional e social (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014). Um episódio depres-

sivo maior caracteriza-se por cinco dos 

seguintes sintomas por um período de duas 

semanas: humor deprimido na maior parte do 

dia, perda de interesse ou prazer, perda ou 

ganho significativo de peso, insônia ou 

hipersonia quase diária, capacidade diminuída 

para pensar ou se concentrar, pensamentos 

recorrentes de morte, agitação ou retardo 

psicomotor, sentimentos de inutilidade ou cul-

pa e fadiga ou perda de energia (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

Transtorno bipolar ciclotímico é aquele 

caracterizado por pelo menos dois anos em 

adultos e um ano em crianças e adolescentes, 

da presença de vários períodos com sintomas 

hipomaníacos que por alguma razão não 

satisfaçam os critérios determinados de um 

episódio hipomaníaco, além de vários 

períodos com sintomas depressivos que não 

satisfaçam os critérios para um episódio 

depressivo maior (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Um 

episódio hipomaníaco caracteriza-se por “um 

período distinto de humor anormal e 

persistentemente elevado, expansivo ou 

irritável e aumento anormal e persistente da 

atividade ou energia, com duração mínima de 

quatro dias conse-cutivos e presente na maior 

parte do dia, quase todos os dias” 

(AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014). 

Transtorno bipolar relacionado induzido 

por substância/medicamento e o transtorno 

bipolar relacionado devido a outra condição 

médica, caracterizam-se pela semelhança com 
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que um episódio maníaco tem com condições 

desencadeadas pelo abuso de substâncias e 

medicamentos além dos desencadeados por 

outras condições médicas. Já o transtorno 

bipolar sem outra especificação, caracteriza-

se pelo conjunto de condições que grande nú-

mero de indivíduos vivencia, semelhantes às 

do transtorno bipolar, mas que não atendem 

aos critérios para os outros subtipos 

(AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014).  

Para diagnosticar os tipos de transtornos 

bipolares, de acordo com o DSM-5, é 

necessário o preenchimento dos critérios que 

caracterizam cada um dos subtipos de TAB 

respeitando sempre o código diagnóstico. 

 

Adesão ao tratamento do TAB 

 

A ausência de adesão ao tratamento torna-

se um fenômeno frustrante na psiquiatria e 

deste modo, busca-se identificar os fatores 

que explicam esta opção. Embora inicial-

mente acreditava-se que a não adesão ao 

tratamento do TAB estivesse relacionada 

apenas a negação da doença, Bulteau et al. 

(2018) relataram em seu estudo que há outros 

motivos frequentemente relatados pelos 

pacientes. Identificou-se os principais fatores 

de riscos objetivos para a ausência de adesão 

como sendo: o esquecimento do uso da 

medicação; transtorno de personalidade; 

transtorno por uso de substâncias; os efeitos 

adversos; falta de informações e com-

preensões sobre a doença; depressão; a 

lembrança da doença pela necessidade do uso 

constante ou por longo prazo de medicação; 

nostalgia maníaca; o número de episódios, 

sejam estes maníacos ou depressivos e 

principalmente a ausência de suporte social e 

afetivo. Os resultados obtidos no estudo 

demonstraram que os principais sentimentos 

dos pacientes após as crises maníacas, eram de 

vergonha e arrependimento, tendo assumido a 

dificuldade de identificarem a existência de 

um problema no curso do episódio. Os 

episódios maníacos trazem consequências 

indesejáveis e a consciência de ter assumido 

riscos desnecessários. A interrupção do 

tratamento para a maior parte dos pacientes 

não ocorreu de forma intencional, mas sim em 

decorrência da euforia do humor. Os 

episódios maníacos representam uma expe-

riência incomum e irreal na história do 

paciente (BULTEAU et al., 2018). Já segundo 

Mousavi et al., (2021), a recaída e a não 

adesão ao tratamento, está intimamente 

relacionado ao desconhecimento dos fami-

liares de pacientes com TAB, sendo de suma 

importância a ênfase dessas questões em 

treinamentos com pacientes e familiares 

(MOUSAVI et al., 2021). Sendo assim para 

Bulteau et al. (2018) e Mousavi et al. (2021), 

pode-se considerar que a interrupção do trata-

mento aparentemente é quase sempre involun-

tária e relacionada ao estado do indivíduo, 

tendo em vista que o sujeito eufórico fica 

desprovido de discernimento, deixando de 

identificar os benefícios do tratamento, sem o 

devido suporte social e familiar, fica total-

mente desamparado. O retorno ao tratamento 

pelos pacientes é estimulado pela reconexão 

com a realidade durante a ocorrência do 

episódio, a qual é promovida pela intervenção 

familiar bem como pela utilização de terapias 

e restrições a situações externas. A lembrança 

e a narrativa de um episódio recomeçam 

quando os familiares restabelecem o contato 

com o paciente (BULTEAU et al., 2018; 

MOUSAVI et al., 2021). 
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Segundo Faridhosseini et al. (2017), pode-

se observar em seu estudo uma distinta 

diferença no número de recaídas daqueles 

pacientes que foram tratados com a psico-

terapia associada a medicação, em relação aos 

pacientes do grupo controle. Os autores 

identificaram que o número de episódios de 

crises foi significativamente menor no grupo 

de psicoeducação durante um período de 

cinco anos de acom-panhamento. Tais 

resultados provavelmente decorrem de uma 

maior disciplina dos hábitos cotidianos, bem 

como uma identificação mais precoce dos 

sintomas. No grupo de psicoeducação também 

foi identificada uma redução no tempo gasto 

com sintomas residuais, foram 66 % menos do 

tempo em estado de mania, hipomania e fases 

mistas e 75 % menos tempo em estado 

depressivo. Os dados obtidos demonstram que 

a adesão ao tratamento da psicoeducação 

proporciona um controle maior da TAB e 

evita a não adesão ou desistência do 

tratamento, em relação a outros tratamentos 

não farmacológicos (FARIDHOSSEINI et al., 

2017). 

Casellas et al. (2021) também defendem a 

utilização de psicoeducação. Em seu estudo, 

identificaram que os tratamentos por meio da 

utilização exclusiva de medicamentos repre-

sentavam uma taxa de não adesão equivalente 

a 50 % dos pacientes, o que gera um maior 

risco para a piora do transtorno. Os estudos 

demonstraram que a adoção de intervenções 

psicológicas, em especial aquelas com a 

utilização de componentes de psicoeducação, 

demonstraram uma maior efetividade na 

redução das recaídas e desistências, com uma 

melhora do tratamento e acompanhamento da 

doença. A psicoeducação associada ao trata-

mento, demonstrou uma maior adesão ao 

tratamento medicamentoso. O estudo de-

monstrou ainda uma relevante redução no 

número de hospitalizações e atendimentos de 

urgência no grupo exposto a psicoeducação 

em comparação ao grupo não exposto. A 

análise foi feita a partir da divisão de pacientes 

diagnosticados com a bipolaridade em dois 

grupos: um grupo era exposto a 

psicoeducação e o outro não. Posteriormente, 

analisou-se a comparação de ambos os grupos 

quanto ao seu conhecimento sobre a doença, 

sobre a sua adesão ao trata-mento, bem como 

sobre o número de hospitalizações ocorridas 

durante o período de acompanhamento 

(CASELLAS et al., 2021).  

Montejo (2018) explica que a medica-

mentação utilizada para o tratamento bipolar 

utiliza antidepressivos, antipsicóticos, benzo-

diazepínicos, lítio e anticonvulsivantes, sejam 

eles de forma combinada ou monoterapia. 

Como efeito adverso comum da utilização 

destes medicamentos há a uma disfunção 

sexual, além da causada pelas fases da doença, 

o que afeta a qualidade de vida, sendo um 

problema relatado como mais incapacitantes 

para os pacientes (MONTEJO, 2018). 

Pessoas portadoras da bipolaridade 

necessitam de um tratamento a longo prazo, 

porém Prajapati et. al., (2019) estimaram em 

seu estudo que cerca de 40 % dos indivíduos 

com TAB não tomam seus medicamentos, 

sendo a não adesão descrita como a ingesta de 

menos de 80 % das doses prescritas, o que 

configura em uma probabilidade de hospita-

lização cinco vezes maior para pacientes não 

aderentes quando comparado aos aderentes. 

Para a adesão ao tratamento medicamentoso 

conforme a prescrição médica, é necessária 

uma complexidade de atitudes do paciente, 

tendo em vista que este precisa obter a 
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medicação prescrita, ter a capacidade física e 

cognitiva para a utilização correta da medi-

cação e estar motivado a realizar o tratamento 

de forma correta (PRAJAPATI et. al., 2019). 

Para Chakrabarti, (2016) a relação médico 

paciente é o pivô da prática psiquiátrica, 

estando intimamente relacionada a adesão ao 

tratamento. Para ele, um dos principais 

determinantes da adesão ao tratamento no 

transtorno bipolar é a aliança de tratamento e 

a tomada de decisão compartilhada. O autor 

afirma que essa não é apenas a abordagem 

certa, mas provavelmente a mais eficaz ao 

enfrentar problemas com a adesão ao trata-

mento. Quando o paciente é capaz de des-

crever seu ponto de vista, o médico é auxiliado 

a ser mais persuasivo por ter uma maior 

proximidade aos sentimentos do paciente. Os 

pacientes possuem o direito de se manifestar 

sobre o tratamento de sua doença, sendo este 

direito priorizado na abordagem centrada no 

paciente e na opção pelo tratamento medica-

mentoso. A tomada de decisão pelo paciente, 

com o respeito pelo médico proporciona 

alterações positivas na relação existente entre 

o médico e o paciente, torna-os colabora-

dores, com uma sensação de igualdade para o 

paciente (CHAKRABARTI, 2016).  

Estudos realizados nos últimos vinte anos 

reforçam o papel crítico desempenhado pelas 

atitudes e pelas crenças dos pacientes quanto 

à utilização dos medicamentos, o que ratifica 

a importância de se alinhar o tratamento 

colaborativo com a influência da família, além 

de outros fatores mais relacionados ao próprio 

paciente, como a sua satisfação e acesso ao 

tratamento, bem como seu conhecimento 

sobre a doença e o estigma da sociedade. 

Apenas a mudança da abordagem centrada na 

doença para a abordagem centrada no paciente 

não garante a resolução do problema que é a 

não adesão ao tratamento do TAB. Todavia, a 

mudança de abordagem pode vir a propor-

cionar um maior conhecimento para o 

paciente quanto às consequências decorrentes 

da não adesão, o que pode produzir soluções 

mais eficazes para a solução deste problema. 

Os portadores da doença são os responsáveis 

pela tomada da decisão final, e possuem assim 

o direito de escolher continuar ou não com o 

tratamento conforme suas crenças e hábitos 

particulares, bem como mediante suas pró-

prias percepções quanto às vantagens e 

desvantagens do tratamento (CASELLAS et 

al., 2021). 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, portanto, que ao considerar os 

aspectos da adesão ao tratamento e as compli-

cações em decorrência do seu abandono, é 

possível observar que através da psicoterapia, 

da influência do cuidado centrado no paciente 

e da tomada de decisão compartilhada, há uma 

melhor adesão ao tratamento. É necessário 

salientar, entretanto, que esse panorama é 

possibilitado através de uma boa relação 

médico-paciente, reforçando a identidade do 

paciente e facilitando o pro-cesso da 

psicoeducação. Juntos, é possível que menos 

recaídas sejam vivenciadas no tratamento e 

haja uma maior aceitação da doença, uma vez 

que uma das principais dificuldades daqueles 

que sofrem com o TAB é enfrentar a realidade 

de ser portador de uma doença crônica, além 

do estigma já existente por serem portadores 

de um transtorno men-tal. A transição entre a 

abordagem centrada na doença para uma 

abordagem centrada no paciente, saindo dos 

modelos tradicionais e adentrando em um 
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modelo com maior concordância e mais 

atualizado, a adesão ao tratamento do TAB é 

maior, ressaltando a importância de relações 

colaborativas. Ade-mais, precisa-se enfatizar 

a necessidade de se realizar mais pesquisas e 

se obter uma maior coleta de dados tanto 

quantitativos como qualitativos, para melhor 

analisar o impacto do abandono no curso do 

tratamento e na qualidade de vida do 

indivíduo portador do TAB. Outrossim, é 

importante destacar que devemos trabalhar 

para reduzir o estigma perante esse transtorno 

e todos os outros transtornos mentais, uma vez 

que se faz necessária a desmistificação desses 

pacientes e do que os transtornos mentais 

implicam em suas vidas

.
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INTRODUÇÃO 
 

As pandemias são epidemias que se 

propagam de forma rápida por diversos países 

e afetam um grande número de pessoas 

(MORENS et al., 2009), impondo, pelo tempo 

que duram, novas regras e hábitos sociais para 

a população e mobili-zações diversas para 

suas contenções. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) declarou o surto da COVID-19 

como uma pandemia em 11 de março de 2020. 

Os primeiros contágios pelo vírus apareceram 

na China e seguiram por países como Japão, 

França, Espanha, Itália e Reino Unido, se 

espalhando posterior-mente pelo mundo todo 

(UNA-SUS, 2020). Todas as principais 

pandemias se associam a estresse ambiental 

importante, afetando a maneira de pensar e a 

saúde psicológica humana (MORENS et al., 

2009). 

Em relação aos sinais e os sintomas 

causados pelo coronavírus, podemos destacar 

a inflamação sistêmica, bem como as alte-

rações neuro inflamatórias associadas ao 

aumento maciço das moléculas pró-inflama-

tórias do cérebro, reatividade neuroglial, 

alterações neuroquímicas e remodelamento 

patológico das redes neuronais (GUZMAN-

MARTINEZ et al., 2019). Além disso, há 

mudanças orgânicas, emergindo em conjunto 

com o estresse ambiental, medos fomentados 

também pela propagação de Fake News e 

restrições sociais, que geram incertezas sobre 

o futuro, principalmente relacionadas às 

condições financeiras, e podem promover 

patologias neuropsiquiátricas (ZOREC et al., 

2019). 

Além das patologias específicas provo-

cadas pela COVID-19, sabe-se que a saúde 

mental é afetada de forma significativa pela 

pandemia. Os altos índices de dificuldades 

associados a prejuízos socioe-conômicos em 

contexto de pandemia ocasio-nam um grande 

risco psíquico. Em um cenário como este, a 

quarentena e o distanciamento social são es-

senciais como medidas de con-tenção do 

vírus, entretanto, essa prática pode trazer 

efeitos psicológicos negativos. A que-bra de 

rotina, a abstenção de atividades praze-rosas e 

não ter contato com pessoas queridas pode ser 

um desafio para muitas pessoas (SILVA et al., 

2020). 

Embora a pandemia traga consequências 

para todas as nações, ela não afeta de forma 

igualitária uma população. Há alguns fatores 

que são considerados de vulnerabilidade para 

o acometimento da saúde mental de um indi-

víduo, dentre esses se destacam: contrair ou 

conviver com alguém infectado pela doença, 

ser um idoso, ser profissional da saúde que 

atua na linha de frente e apresentar transtorno 

mental prévio (NABUCO et al., 2020). 

Transtornos mentais envolvem uma vari-

edade de condições que afetam o humor, o 

raciocínio e o comportamento dos indivíduos 

como quadros de depressão, ansiedade, 

estresse, pânico, insônia, medo exacerbado e 

raiva (DUAN & ZHU et al., 2020), podendo 

ser prévia ou desencadeados por eventos da 

vida estressantes. Diante da atual pandemia de 

COVID-19, a saúde mental tem se mostrado 

cada vez mais atingida devido à ocorrência de 

transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) 

(DUARTE et al., 2020).  

Assim, nota-se que a saúde mental tem 

sido afetada e, por consequência, há uma 

diminuição na qualidade de vida dos sujeitos, 

o que prejudica a produtividade e criativi-

dade, como nos casos de transtorno afetivo 



 

165 
 

Capítulo 19 
Saúde Mental Edição II 

bipolar (TAB) (CORRÊA & LIMA, 2018). 

O TAB, assim como os demais trans-

tornos mentais também foi afetado pela 

pandemia, logo pode-se citar que esses indi-

víduos presenciaram o aumento de fatores 

como ansiedade, depressão, uso de subs-

tâncias e até mesmo o suicídio. (ÖNGÜR et 

al, 2020). Esse cenário contribui para a piora 

do prognóstico do paciente bipolar (APA, 

2013). 

A clínica do TAB caracteriza-se por ins-

tabilidades na manutenção do humor, vari-

ando entre os polos maníaco (humor expan-

sivo é maior gasto de energia) e depressivo 

(humor depressivo e perda de interesse ou 

prazer) (KAPLAN & SADOCK, 2016). Esta 

revisão sistemática tem como objetivo inves-

tigar o papel do coronavírus no curso e 

desenvolvimento do TAB. 

 

MÉTODO 
 

A revisão de literatura foi executada de 

acordo com as orientações contidas no 

Preferred Reporting Items for Systematic Re-

views and Meta-Analyses (PRISMA). Foram 

utilizados os termos de busca: “Bipolar 

Disorder” AND “Mental Health” AND 

“COVID-19” na base de dados PubMed 

/MEDLINE (Figura 19.1). Foram iden-

tificados 56 artigos. Os critérios de inclusão 

foram: artigos escritos em qualquer idioma 

que abordassem Transtorno afetivo bipolar e 

pandemia e COVID-19. Nos artigos excluí-

dos, 8 artigos estavam fora do escopo e 32 

estudos não abordam TAB, dentre estes: 18 

artigos abordavam sobre COVID-19 e outros 

transtornos psiquiátricos, 8 artigos sobre 

COVID-19 e psiquiatria, 4 artigos sobre 

COVID-19 e saúde mental e 2 artigos rela-

taram sobre COVID-19 e saúde mental dos 

profissionais da saúde. Dessa forma, 40 

estudos não atingiram os critérios de elegi-

bilidade (inclusão e exclusão) e, por estarem 

fora do escopo, os revisores chegaram ao 

consenso de 16 artigos incluídos. 

 

Figura 19.1 Etapas de desenvolvimento da pesquisa 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Impacto da pandemia e medidas de 

proteção contra a COVID-19 nos indi-

víduos com Transtorno Afetivo Bipolar 

(TAB) 

 

O primeiro caso de COVID-19 foi noti-

ficado no dia 1º de dezembro de 2019 em 

Wuhan, na China. Em seguida, no dia 31 de 

dezembro de 2019 a Organização Mundial de 

Saúde foi alertada acerca da gravidade da do-

ença (OPAS, 2021) e pouco tempo depois, 

países ao redor do globo aderiram ao 

lockdown. A partir do momento em que as 

autoridades globais estabeleceram as medi-

das de proteção contra o COVID-19 um novo 

risco foi estabelecido: o colapso na saúde 

mental.  

Estudos mostram que o isolamento social 

pode impactar a saúde mental dos indivíduos, 

tendo como consequências depressão, baixa 

autoestima, alienação, falta de esperança, 

raiva, ansiedade e TEPT (BROOKS, 2020). 

Logo, é fundamental analisar o impacto do 

isolamento na saúde mental dos indivíduos 

mais vulneráveis, como é o caso dos paci-

entes bipolares.  

Além do isolamento social, as medidas de 

combate ao COVID-19 – tais como uso de 

máscaras, álcool em gel, e isolamento social 

podem comprometer a qualidade de vida dos 

pacientes bipolares. Consoante a isso, segun-

do Stefana et al. (2020), os indivíduos com 

TAB podem sofrer com aumento de sua vul-

nerabilidade, complicação no tratamento da 

doença e aumento da dessocialização 

(STEFANA et al., 2020). Os fatores de risco 

associados ao TAB podem ser agravados 

devido ao lockdown e o distanciamento so-

cial, o que pode levar o paciente a diminuir 

seus cuidados para prevenção e manutenção 

da sua saúde (XUE et al., 2020). Dessa for-

ma, faz-se necessário um olhar especial para 

essa parcela da população. 

É fundamental destacar que os indivíduos 

com TAB possuem uma pior saúde física 

quando comparados à população no geral, 

sendo suscetíveis a formas graves de COVID-

19 (XUE et al., 2020). O TAB está associado 

a comorbidades clínicas como o diabetes, o 

que pode comprometer o funcionamento do 

sistema imune e, em caso de infecção por 

COVID-19, ocasionar risco para o agrava-

mento da infecção (STEFANA et al., 2020).  

Ademais, nota-se que os indivíduos 

portadores de TAB tendem a não seguir os 

protocolos de higiene e distanciamento social 

sugeridos pelas instâncias governamentais 

(XUE et al., 2020). Portanto, é fundamental 

que esses indivíduos sejam tratados adequa-

damente para que tanto o combate ao COVID-

19 quanto o combate ao não agravamento do 

quadro do TAB sejam efetivos. 

 

Aumento do risco de interação medica-

mentosa e suicídio entre pacientes 

bipolares  

 

Durante a pandemia, as recomendações de 

distanciamento social, associadas ao confina-

mento, dificultaram o tratamento dos paci-

entes com TAB, e propiciaram uma abor-

dagem e monitoramento constante, além de 

dificultar o acesso aos pacientes desfavore-

cidos e que, devido a esse cenário, estão mais 

propensos a crises graves. 

Diante deste cenário pandêmico, os 
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indivíduos bipolares tornam-se mais pro-

pensos a cometer suicídio, devido ao risco de 

piora da TAB. É necessário que o acom-

panhamento desses pacientes no período da 

pandemia seja feito de forma efetiva e 

realizado por profissionais capacitados. Isso 

deve incluir (mas não se limitar a) visitas 

domiciliares, avaliações de telepsiquiatria, 

prescrição online e entrega de medicamentos, 

teleterapia e programas depsicoeducação 

online (STEFANA et al., 2020). 

Além disso, é necessário ter atenção ao 

risco de interação medicamentosa nos casos 

em que o paciente está sendo tratado para 

COVID-19. Com o objetivo de monitorar o 

tratamento farmacológico e promover adesão 

as medicações, é importante avaliar se o 

paciente está consumindo drogas (por 

exemplo, tabaco, álcool, drogas) e descartar o 

risco de abuso e dependência de substâncias 

(YATHAM et al., 2018). É importante a ava-

liação do risco de interação farmacológica. 

(ANMELLA et al., 2020). 

Como exemplo, temos a dexametasona, 

utilizada no tratamento da Covid-19, cuja re-

comendação clínica é que seja monitorada a 

ocorrência de recaídas, especialmente maní-

acas (BOLANOS et al., 2004; WADA et al., 

2001). Efeitos adversos também incluem 

depressão, agitação, instabilidade de humor, 

ansiedade, insônia, catatonia, desper-

sonalização, delírio, demência e psicose 

(BILBUL et al., 2020; WADDINGTON & 

BOSTWICK, 2006). Além disso, um outro 

exemplo é o uso de favipiravir e cloroquina/ 

hidroxicloroquina, os quais podem produzir 

psicose, mudança de humor, mania e ideação 

suicida (NEVIN & CROFT, 2016). 

 

Uma nova forma de cuidar: meios de 

manutenção do cuidado e tratamento 

do paciente bipolar durante o COVID-

19  

 

Os indivíduos portadores de TAB neces-

sitam de atenção e cuidados especiais durante 

a situação pandêmica da COVID-19, uma vez 

que sem esse cuidado eles apresentarão piora 

em sua saúde física e mental (XUE et al., 

2020). Quanto ao tratamento psicoterápico do 

TAB durante a pandemia de COVID-19 é 

recomendável uma abordagem remota, para 

manter o distanciamento social, utilizando 

videoconferências no formato individual ou 

em grupo. Porém, essa recomendação não é 

válida no caso de emergências psiquiátricas, 

como tentativa de suicídio. 

Por outro lado, o aumento acentuado da 

exposição online pode conduzir a uma maior 

frequência e intensidade de utilização das 

redes sociais, o que apresenta riscos para o 

desenvolvimento de depressão e ansiedade 

social (ROTENBERG, 2020). Visando 

amenizar os riscos, é recomendado que os 

profissionais de saúde mental eduquem seus 

pacientes sobre o assunto. 

O aumento do tempo da utilização de 

equipamentos eletrônicos, devido às reuniões 

e aulas online levam a uma maior exposição a 

luz azul, o que pode afetar o sono dos indi-

víduos e propiciar episódios de humor nos 

pacientes com TAB. No entanto, esta questão 

pode ser mitigada com a utilização de óculos 

de bloqueio azul ou ajuste na configuração de 

regulação eletrônica da luz (GOTTLIEB, 

2019). 

Segundo Hérnandez-Gómez et al. (2020), 

há uma ligação direta dos hábitos de vida dos 

indivíduos com o nível de estresse e ansi-
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edade. Logo, é aconselhado que os profissi-

onais da saúde monitorem o sono, os hábitos 

alimentares e a frequência de atividade física 

dos seus pacientes. Ademais, outro ponto 

importante é a recomendação para que pro-

fissionais de saúde forneçam a seus pacientes 

horários mais flexíveis. Os pacientes ne-

cessitam de rotina pautada em atividade física, 

alimentação balanceada e lazer para a manu-

tenção de sua integridade física e mental 

(HÉRNANDEZ-GÓMEZ et al., 2020). 

Dessa forma, é fundamental que os 

profissionais da saúde estejam capacitados e 

ajudem os pacientes bipolares a manter a 

adesão ao tratamento (XUE et al., 2020). 

Algumas recomendações foram criadas para 

atender de forma mais efetiva os pacientes 

com TAB durante a pandemia do COVID-19, 

como por exemplo, no início da consulta o 

objetivo seria analisar e validar a experiência 

emocional associada a experiência de isola-

mento social.  

Além disso, outros fatores devem ser 

considerados, como a presença de fatores que 

gerem ansiedade ou estresse ao paciente como 

por exemplo: conflito familiar e/ou de 

parceiros, luto pela morte de um ente querido, 

demissão do trabalho (BROOKS et al., 2020). 

Também deve-se incentivar o paciente a ter 

boa prática de higienização das mãos e adotar 

medidas preventivas recomendadas pelas 

autoridades durante o surto de COVID-19 

(GÜNER et al., 2020). A saúde física do paci-

ente também faz parte da consulta e deve-se 

promover um estilo de vida mais saudável, 

incentivar a atividades físicas e reeducação 

alimentar (BOBES et al., 2008). 

Outro ponto importante é informar aos 

familiares sobre risco de recaídas durante o 

surto de COVID-19 (REINARES et al., 

2008). Ensinar o paciente a lidar com o estres-

se é de extrema importância assim como lidar 

com possíveis recaídas. 

No fim da consulta deve-se oferecer apoio 

(telefone do centro de saúde mental mais pró-

ximo) para os casos de recaídas ou um 

episódio da doença ou mesmo colocar-se à 

disposição caso o paciente necessite de assis-

tência. É aconselhável marcar consultas 

futuras (BROOKS et al., 2020; MORENO et 

al., 2020). 

 

CONCLUSÃO 
 

A pandemia de COVID-19 desencadeou 

diversas mudanças no estilo de vida da po-

pulação, que foi privada de sua rotina em prol 

da manutenção de sua integridade física. 

Dessa forma, as pessoas com Transtorno Afet-

ivo Bipolar (TAB) foram afetadas diretamente 

pelo isolamento social proposto pelas autori-

dades sanitárias. 

Esse fato deu-se em decorrência da pan-

demia ser considerada um fator estressor que 

agiu e interferiu negativamente sobre a vida 

desses indivíduos, prejudicando de for-ma 

direta o curso dessa morbidade, de modo que 

não foi possível realizar a socialização dessa 

população, além dos atendimentos multidisci-

plinares com a equipe de saúde, os quais não 

foram realizados.  

De acordo com a análise dos artigos 

encontrados, foi possível identificar que os 

indivíduos com TAB são considerados mais 

suscetíveis a infecção pelo coronavírus e 

possuem grandes chances de desenvolverem 

as formas severas da COVID-19, devido às 

características desse transtorno que pode levar 

o indivíduo a não seguir as recomendações da 

OMS.  
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Desse modo, é possível identificar a 

importância do seguimento e manutenção do 

vínculo com o profissional responsável pelo 

atendimento, sendo necessário durante epi-

sódios pandêmicos procurar alternativas para 

manter o atendimento e tratamento dessa 

população, visando o meio virtual como al-

ternativa mais rentável e segura, de tal forma, 

a não expor o paciente ao contato direto com 

outras pessoas, as quais possam ser vetores de 

transmissão, mantendo assim a interação so-

cial, ainda que de forma remota.  

Além disso, é necessário que o profis-

sional responsável pelo seguimento do caso 

tenha empatia para individualizar cada 

atendimento de acordo com as necessidades 

do paciente, de modo que sua família também 

seja inserida na estratégia do cuidado, com as 

devidas orientações para au-xiliar e apoiar o 

indivíduo durante esse momento de mudança 

brusca de rotina.  

Sabendo disso, é possível afirmar que 

inserir estratégias de comunicação e um aten-

dimento centrado no indivíduo faz com que 

seja viável contornar os fatores estressores 

proporcionados pela pandemia e assim o 

isolamento social possa ter um menor im-

pacto na vida das pessoas com TAB. 

Ademais, é necessário que sejam rea-

lizados estudos mais aprofundados com a 

participação desses indivíduos visando ava-

liar os impactos da pandemia em suas vidas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Psciolaro e Azevedo (2010), o 

hábito de comer compulsivamente foi descrito 

primeiramente por Stunkard na década de 

1950 em pacientes obesos. Assim, as últimas 

décadas foram marcadas por pesquisas inves-

tigatórias desses comportamentos em paci-

entes não obesos e também por tentativas de 

definição de bases diagnósticas para o Trans-

torno da Compulsão Alimentar Periódica 

(TCAP) (PSCIOLARO & AZEVEDO, 2010). 

O TCAP, ainda de acordo com os autores, 

é um transtorno alimentar caracterizado por 

episódios recorrentes de descontrole ali-

mentar, onde o indivíduo consome uma quan-

tidade maior de alimentos do que a maioria 

das pessoas nas mesmas circunstâncias. Isso 

está relacionado a sensação de perda de 

controle, além de sentimentos de culpa, tris-

teza, vergonha e angústia (PSCIOLARO & 

AZEVEDO, 2010).  

A prevalência desse transtorno na 

população varia entre pesquisadores pela 

subjetividade de alguns critérios, sendo bem 

homogênea entre os gêneros. Segundo o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Trans-

tornos Mentais (DSM- 5), esse transtorno é 

mais prevalente em pessoas que buscam 

tratamentos para emagrecer (PSCIOLARO & 

AZEVEDO, 2010).). 

Ainda de acordo com o DSM-5, para 

cogitar o TCAP, o episódio de compulsão 

alimentar deve ser recorrente e ocorrer, pelo 

menos, 1 vez por semana durante 3 meses. É 

necessário considerar o contexto, já que a 

quantidade de alimento ingerido no dia a dia é 

diferente da quantidade ingerida em uma festa 

comemorativa, por exemplo. Além disso, 

também é critério diagnóstico a presença de 

sofrimento marcante associado a comer 

rapidamente, comer até se sentir desconfor-

tavelmente cheio, ingerir grandes quantidades 

mesmo sem fome, comer sozinho por sentir 

vergonha da quantidade de alimento ingerido 

e o sentimento de culpa após o episódio 

(ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 

PSIQUIATRIA, 2014). 

Sendo importante o entendimento do con-

texto para diagnóstico do TCAP, o estudo de 

hábitos alimentares durante a pandemia, ca-

usada pelo SARS-Cov-2 (coronavírus asso-

ciado à síndrome respiratória aguda grave) – 

responsável por causar a doença do coro-

navírus em 2019 - torna-se imprescindível, 

uma vez que diversas condições favoráveis ao 

transtorno alimentar se agravaram nesse 

período, como insegurança alimentar e finan-

ceira, além de sofrimento psicológico (PUHL 

et al., 2020; WEISSMAN et al., 2020; 

FERNÁNDEZ-ARANDA et al., 2020). 

O objetivo deste estudo foi possibilitar 

maior compreensão sobre as consequências 

causadas aos transtornos alimentares, princi-

palmente ao TCAP, pelo contexto pandêmico 

da COVID-19, além de analisar as circuns-

tâncias que influenciaram essas 

consequências, podendo citar o maior uso das 

mídias, a insegurança econômica e ali-mentar 

e o isolamento social durante esse período. 

 

MÉTODO 
 

Este capítulo trata-se de uma revisão 

sistemática, construída por meio da leitura e 

interpretação de artigos publicados na íntegra 

em plataformas digitais online, como SciELO 

(Scientific Eletronic Library Online), BVS 

(Biblioteca Virtual de Saúde) e PubMed 

(serviço da U. S. National Library of Medi-
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cine, que possibilita acesso a base de dados e 

citações de artigos periódicos), no período de 

25 de janeiro de 2021 a 6 de fevereiro de 2021. 

Os descritores que nortearam as pesquisas nas 

plataformas citadas foram: “Compulsão Ali-

mentar”, "Transtorno de Compulsão Ali-

mentar", "COVID e Alimentação", "COVID e 

lifestyle", "COVID-19 e dieta" e “Transtornos 

alimentares”. Foram encontrados 20 artigos 

pertinentes ao assunto determinado, que cola-

boraram para a elaboração deste material. Os 

critérios de exclusão para artigos base foram: 

artigos duplicados, ou que não abordavam 

diretamente a proposta estudada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O efeito do uso das mídias durante a 

pandemia por SARS-CoV-2 no com-

portamento alimentar. 

 

De acordo com Rodgers et al. (2020), o 

advento da pandemia causada por COVID-19 

culminou no aumento vertiginoso do uso das 

mídias. Esse aumento se relaciona ao 

distanciamento social, uma vez que tanto as 

plataformas de interação on-line quanto os 

noticiários são as formas de conexão do 

indivíduo com o mundo externo durante a 

quarentena e o isolamento (RODGERS et al., 

2020). 

O problema contido nesse cenário é o 

bombardeamento de notícias trágicas associ-

adas à infecção pelo coronavírus, o que inclui 

os números crescentes de infectados, bem 

como o número de mortos por todo o mundo. 

O que comprova a problemática desse tipo de 

notícias é a análise de Rodgers et al. (2020), 

um estudo feito em território japonês após o 

terremoto de 2011. Nesse estudo, percebeu-se 

que a exposição midiática de eventos mun-

diais estressantes e traumáticos tem o poder de 

gerar um agravamento dos níveis de alimen-

tação inadequada, como o aumento da quanti-

dade de comida consumida pelos indivíduos 

(RODGERS et al., 2020). 

Esse grande número de informações nega-

tivas diariamente, segundo Weissman et al. 

(2020), é um provável desencadeador primá-

rio de estresse. Esse processo de tensão como 

resultado da veiculação de notícias trágicas, 

em tradução livre, foi apelidado de “trans-

torno de estresse de manchete”, ou “transtorno 

de estresse de noticiário” (WEISSMAN et al., 

2020). 

O estresse é um fator muito forte para o 

desenvolvimento de comportamentos com-

pulsivos, segundo Fusco et al. (2020), pois ele 

ativa o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal o 

que leva ao aumento de cortisol no plasma e 

consequentemente, ao aumento do meta-

bolismo energético, o que estimula a ingestão 

de alimentos. Por isso, a ansiedade causada 

pelo estresse tende a levar o indivíduo à busca 

de alimento compulsivamente para tentar 

atender a necessidade energética ocasionada 

pelo estresse crônico, corroborando cada vez 

mais com comportamentos alimentares com-

pulsivos (FUSCO et al., 2020). 

Além da condição do estresse pós-

traumático, Fernández-Aranda et al. (2020) 

observaram que há outros impactos negativos 

na saúde mental dos indivíduos diante da 

pandemia por COVID-19, como o aumento 

dos níveis de ansiedade já citado e de 

depressão. Em um estudo piloto, realizado na 

Unidade de Distúrbios Alimentares do 

Departamento de Psiquiatria, no Hospital da 

Universidade de Bellvitge (Barcelona, Es-

panha), os autores constataram que nas duas 
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primeiras semanas de isolamento, a grande 

maioria apresentava muita preocupação com 

o risco de contaminação e 56 % do total de 

entrevistados já havia reportado sintomas de 

ansiedade. Desses 56 %, cerca de um quarto 

já tinha demonstrado alterações nos hábitos 

alimentares influenciadas pelo estresse e pela 

alimentação emocional, que consiste em 

comer para aliviar os sentimentos negativos, 

podendo resultar em Transtorno da Com-

pulsão Alimentar Periódica (FERNÁNDEZ-

ARANDA et al., 2020).  

Assim como o estudo piloto de Fernández-

Aranda (2020) aponta para uma interrelação 

entre saúde mental e hábitos alimentares, 

Yahya e Khawaja (2020) afirmam que os 3 

fatores psicológicos citados acima - estresse, 

ansiedade e depressão - são comprovada-

mente diagnósticos comuns a pessoas com 

distúrbios alimentares, em especial a com-

pulsão (YAHYA & KHAWAJA, 2020). 

Ademais, Yahya e Khawaja (2020) 

também adicionam o medo excessivo - que, 

como já citado, na quarentena se revela como 

preocupações demasiadas com o risco de 

contágio - como um fator que precipita com-

portamentos impulsivos, resultando nova-

mente em um provável desencadeador do 

TCAP (YAHYA & KHAWAJA, 2020).  

A influência das redes sociais não se 

limita à veiculação de notícias trágicas sobre 

a pandemia. Um problema que também 

contribui negativamente para comporta-

mentos compulsivos, segundo Puhl et al. 

(2020), é o compartilhamento de piadas com 

conteúdo estigmatizando o peso corporal. Du-

rante o isolamento, grande parte dessas piadas 

se utilizam de representações exageradas de 

pessoas comendo demais e ganhando peso 

durante a pandemia. Na análise do autor, esse 

tipo de conteúdo colabora com o sofrimento 

psicológico dos indivíduos que se identificam 

com esses estigmas. A união desses fatores 

emocionais e identitários, de acordo com os 

autores, têm se associado a maiores níveis de 

ansiedade e depressão, anteriormente já com-

provados como características relacionadas à 

compulsão, além de maior consumo dos ali-

mentos como aliviadores de estresse (PUHL 

et al., 2020). 

O quadro se mostra ainda pior para 

aqueles que já sofriam de estigma de peso 

antes da pandemia, como, por exemplo, ser 

julgado como incapaz de realizar uma ativi-

dade devido ao seu peso ou ser excluído 

socialmente. Com o sofrimento agravado por 

“memes” nas redes, os indivíduos com um 

histórico estigmatizante apresentaram quase 3 

vezes mais chances de desenvolver com-

pulsão alimentar do que os demais (PUHL et 

al., 2020). 

Ainda segundo Puhl et al. (2020), isso 

demonstra que quanto maior o sofrimento 

psicológico, maior a vulnerabilidade a desen-

volver TCAP, cenário condizente com os 

acontecimentos durante o isolamento social 

(PUHL et al., 2020). 

Embora as piadas nas redes sejam as 

maiores contribuintes para o sofrimento psi-

cológico, os sentimentos negativos podem 

surgir sem que haja estigma de peso exercido 

por terceiros. Nesse sentido, Rodgers et al. 

(2020) pontua o aumento do uso das plata-

formas de videoconferência. Por destacarem 

muito a imagem dos usuários, essas plata-

formas podem gerar uma preocupação exage-

rada em relação a aparência e, como conse-

quência, novamente o sofrimento psicológico 

e a pressão estética surgem. Diante desses 

fatores, a alimentação emocional é retomada 
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como forma de alívio dos sentimentos 

associados, podendo ocasionar TCAP 

(RODGERS et al., 2020). 

 

Comportamentos alimentares com-

pulsivos influenciados pela situação 

econômica e pelas alterações na rotina. 

 

Assim que o distanciamento social 

começou a ser instaurado em diversos países 

devido à pandemia, a relação dos indivíduos 

com a comida se modificou negativamente. 

Rodgers et al. (2020) associam essa 

modificação às recomendações para limitar 

atividades fora de casa, como fazer compras 

em supermercados, a fim de evitar maiores 

níveis de contaminação (RODGERS et al., 

2020). Essas limitações culminaram, de 

acordo com os autores, em uma percepção de 

escassez de comida. O sentimento descrito é 

traduzido por aumento dos níveis de inse-

gurança alimentar, que encorajou, na análise 

desses autores, a realização de estoques 

alimentícios nas residências. Não só Rodgers 

et al. (2020), mas também Yahya e Khawaja 

(2020), relatam o fato de estocar comida como 

um possível desencadeador de TCAP, visto 

que há um maior contato com grandes 

quantidades de alimentos à disposição em um 

grande período de tempo (RODGERS et al., 

2020; YAHYA & KHAWAJA, 2020). 

Weissman et al. (2020) correlaciona essa 

insegurança alimentar aos episódios de 

compulsão, através de fatos verificados em 

dois estudos: o primeiro chamado “Insegu-

rança alimentar e bulimia nervosa”, publicado 

em 2020, para evidenciar que as frequências 

mais altas de TCAP estavam atreladas aos 

entrevistados que tinham desenvolvido graus 

mais severos de medo da falta de alimentos 

nos últimos 3 meses. O segundo, de 

Rasmusson et al. (2018), evidencia que os in-

divíduos mais afetados pelo TCAP são os que 

não tinham segurança em relação à dispo-

nibilidade de comida. Desse modo, as 

evidências desses autores indicam que os 

transtornos compulsivos estão diretamente 

relacionados ao medo da indisponibilidade de 

produtos alimentícios (WEISSMAN et al., 

2020; RASMUSSON et al., 2018). 

Associado a esse medo, segundo 

Weissman et al. (2020), há o aumento da ten-

são econômica durante a quarentena. Esse 

cenário, como pontua Fernández-Aranda et al. 

(2020), está intimamente relacionado com a 

possibilidade da perda do emprego durante a 

pandemia por COVID-19, e assim, o motivo 

da insegurança alimentar, nesse contexto, é 

justamente o receio de que as condições 

monetárias de um núcleo familiar sejam - ou, 

futuramente, passem a ser - insuficientes para 

garantir a quantidade ideal de comida 

(WEISSMAN et al., 2020; FERNÁNDEZ-

ARANDA et al., 2020).  

Puhl et al. (2020) corrobora essa inter-

relação entre situação econômica, insegurança 

e, como resultado, a compulsão. Segundo os 

autores, há estudos que comprovam a 

influência monetária no TCAP, uma vez que 

a alimentação emocional e o transtorno ali-

mentar estão mais relacionados a indivíduos 

de baixo poder aquisitivo, sendo mais preva-

lentes em núcleos familiares de baixa renda do 

que de rendas médias (PUHL et al., 2020). 

Diante da pandemia, muitos hábitos 

rotineiros foram alterados pelo impedimento 

do contato social frequente e pelo maior 

tempo passado dentro da própria casa. Além 

da doença ser um forte causador de ansiedade 

e estresse, como já citado anteriormente, essa 
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mudança de rotina pela qual todos passaram 

também é um forte aspecto que pode desen-

cadear essas sensações (FUSCO et al., 2020; 

FERNÁNDEZ-ARANDA et al., 2020; PUHL 

et al., 2020). 

A ansiedade, o estresse e o menor gasto de 

energia ocasionado pelo maior tempo passado 

em casa podem interferir direta ou indireta-

mente na qualidade e até privação do sono. 

Segundo Fusco et al. (2020), essa privação ou 

pouca qualidade de sono provoca alterações 

hormonais importantes no corpo humano: há 

diminuição da secreção de leptina (hormônio 

responsável pela saciedade) e hormônio tireo-

estimulante (essencial para a produção dos 

hormônios da tireóide- T3 e T4), além da 

diminuição da tolerância à glicose e aumento 

da produção de grelina (hormônio responsável 

pela fome). Assim, a regulação da homeostase 

energética fica afetada devido aos níveis 

alterados desses hormônios, ocasionando um 

aumento da fome e do apetite. Além disso, a 

curta duração do sono foi associada pelos 

autores à fadiga e diminuição de atividades 

físicas, que leva a um gasto calórico reduzido 

e também fornece mais oportunidade de 

comer, afetando as escolhas sobre a qualidade 

dos alimentos (FUSCO et al., 2020).  

Para Uzunian e Vitalle (2015), as 

habilidades sociais são um fator de proteção 

contra transtornos alimentares, principa-

lmente em adolescentes. Isso acontece porque 

as relações sociais compostas por amizades 

saudáveis e com boa qualidade baseadas na 

confiança que se tem no grupo de amigos, 

corrobora com a aceitação entre o grupo e 

também com a boa comunicação, sendo 

fatores relacionados com a construção favo-

rável da autoestima e da satisfação com a vida, 

prevenindo o TCAP. Portanto, a privação da 

interação social ocasionada pela pandemia 

prejudica esses fatores benéficos para a 

autoestima, podem influenciar na aceitação da 

imagem corporal e aumento da probabilidade 

de desenvolvimento de TCAP (UZUNIAN & 

VITALLE, 2015). 

 

Os efeitos positivos e negativos da pan-

demia no tratamento e desenvolvimento 

da TCAP 

 

Apesar dos diversos dados relativos aos 

aspectos negativos do confinamento em 

portadores de transtornos alimentares, alguns 

estudos dessa análise demonstram vieses 

benéficos em relação à hábitos alimentares e 

bem-estar nesses indivíduos. O estudo trans-

versal de Ruiz-Rosso et al. (2020), utilizou 

dados coletados por meio de um questionário 

online anônimo composto por mais de 30 

perguntas sobre hábitos alimentares durante o 

isolamento em razão da COVID-19 e o 

período anterior. O projeto foi realizado com 

820 adolescentes de 10 a 19 anos da Espanha, 

Brasil, Colômbia e Chile. Entre os resultados 

obtidos, houve um significativo aumento do 

consumo de legumes, verduras e frutas. Em 

relação a legumes, por exemplo, as fre-

quências da ingestão de distribuição mostram 

o consumo de porções consumidas: (2, 3 ou 4 

porções por semana; de 22,7, 15,4 e 6,1 % 

antes para 25,0 %, 16,0 % e 7,4 % durante o 

confinamento COVID-19). Em relação a 

vegetais, o consumo diário saltou de 35,2 % 

antes da pandemia, para 43 % durante o 

confinamento. Já o consumo de frutas subiu 

de 25,5 % para 33,2 %. O estudo também res-

salta a diminuição no consumo de fast food - 

de 44,6 % para 64 % - dos participantes, que 

passaram a ingerir apenas uma vez por se-
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mana, o que pode ser explicado pelo maior 

tempo disponível para os pais ou responsáveis 

por cozinhar. Tais modificações são impor-

tantes para o não desenvolvimento de trans-

tornos como bulimia, anorexia, transtorno de 

compulsão alimentar periódico, síndrome do 

comer noturno, entre outros distúrbios, comu-

mente manifestados na adolescência (RUIZ-

ROSSO et al., 2020). 

No que tange o comportamento de 

pacientes já diagnosticados com transtornos 

alimentares, diversos estudos demonstram 

fatores positivos. Segundo Vuillier et al. 

(2021), em análise qualitativa, parte dos 207 

entrevistados foram capazes de identificar e 

aplicar estratégias adaptativas em suas vidas 

durante o confinamento para controlar as 

emoções e, consequentemente, não descontá-

las na comida, tais como: tempo de sono 

adequado, planejamento das refeições para 

evitar o conforto encontrado na comida, 

exercícios físicos sem excessos, limite do 

tempo em redes sociais, ou até mesmo, 

desligamento por completo dessas redes e a 

introdução de atividades positivas como 

leitura, pintura, fotografia, utilização de 

diários e passeios ao ar livre com cães. Esses 

mecanismos são úteis na canalização dos 

impactos emocionais provocados pela 

alteração de rotina e falta de conexão social 

causadas pelo isolamento e, também citadas 

no estudo (VUILLIER et al. (2021).  

Ainda no âmbito de estratégias de 

enfrentamento, Schlegl et al. (2020) sobre o 

impacto do isolamento em anorexia nervosa, 

um dos mais comuns distúrbios alimentares, 

demonstrou que as estratégias de enfren-

tamento avaliadas como mais úteis foram: 

rotinas diárias, planejamento do dia, ativi-

dades divertidas e atividades físicas leves. 

Além disso, como consequências positivas da 

pandemia, 25,8 % dos participantes afir-

maram a redução dos sintomas gerais e 

específicos de distúrbios alimentares, a 

possibilidade de assumir a responsabilidade 

de se recuperar, mais flexibilidade em relação 

às refeições e alimentos, alerta/vontade de 

viver, experimentar o conteúdo da terapia e 

aceitar as incertezas da vida (SCHLEGL et 

al., 2020). Termorshuizen et al. (2020), 

também constatou como efeito positivo para 

os participantes, o aumento do apoio social, 

aumento da conexão com família e amigos, 

maior relaxamento, mais motivação para 

trabalhar na recuperação e práticas espirituais 

e meditativas (TERMORSHUIZEN et al., 

2020). McCombie et al. (2020), reiteram que 

apesar dos diversos impactos negativos, há 

resiliência em observar os indicadores de 

aumento de bem-estar, como mais espaço e 

tempo para cura e autocuidado, menos tempo 

gasto em deslocamento e em atividades 

normais do dia-a-dia, menos pressão para o 

desenvolvimento de atividades sociais, menos 

preocupação com compras, trabalho, eventos 

e reuniões e mais conforto e tempo livre para 

ficar em casa (MCCOMBIE et al., 2020). 

A partir do exposto, observam-se diversas 

variáveis negativas na análise do impacto da 

pandemia em indivíduos portadores de 

transtornos alimentares. Assim, a discussão se 

estende para as formas de prevenção e 

tratamento dessa população. De acordo com 

Costa e Melnik (2016) em uma revisão 

sistemática Cochrane, distúrbios alimentares 

são conceituados como doenças psiquiátricas 

originadas e perpetuadas por fatores indi-

viduais, familiares e socioculturais, sendo a 

abordagem psicossocial essencial para o 

tratamento e prevenção de recaídas, por con-
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templar de maneira integral os fatores citados. 

Os autores concluíram que a abordagem 

cognitivo-comportamental, caracterizada por 

ser multimodal, incluir aconselhamento nutri-

cional, psicoeducação e automonitoramento, é 

mais eficaz para bulimia nervosa, transtorno 

da compulsão alimentar periódica e síndrome 

do comer noturno. Em relação à anorexia 

nervosa, a abordagem familiar, sobretudo a de 

curta duração, mostrou-se mais eficaz. Os 

resultados obtidos através das intervenções 

psíquicas incluem a remissão de sintomas 

psicológicos, abstinência ou diminuição da 

compulsão alimentar, melhor funcionamento 

psicossocial e satisfação do paciente (COSTA 

& MELNIK, 2016). 

No que tange à telemedicina, Weissman et 

al. (2020) descreve que tem sido de grande 

eficácia para que os indivíduos consigam 

garantir sua saúde e dar continuidade a 

acompanhamentos e tratamentos durante a 

quarentena. A evidência dessa eficácia se dá 

pela melhora da autoestima em grupos que 

sofriam com compulsão alimentar, sendo 30 

minutos de conferência já entendidas como 

favoráveis ao cenário positivo. Os autores 

chegam a citar o artigo de Bauer e Moessner 

(2013) denominado, em tradução livre, 

“Aproveitando o poder da tecnologia para o 

tratamento e prevenção de transtornos alimen-

tares”. Nesse artigo, há a revisão de ações de 

saúde em meio tecnológico, que possibilitam, 

dentro da assistência em saúde, as ações de 

prevenção à compulsão alimentar, bem como 

intervenção precoce, tratamento, e contenção 

de recaídas. Contudo, é preciso considerar que 

a telemedicina encontra entraves para seu 

exercício. Weissman et al. (2020) pontua que, 

para que essa modalidade de atendimento 

vigore, é necessário alcance, aceitação e, 

acima de tudo, persistência (WEISSMAN et 

al., 2020; BAUER & MOESSNER, 2013). 

Nesse sentido, Rodgers et al. (2020) 

também acrescenta que a migração de trata-

mentos presenciais tradicionais para a 

modalidade de telessaúde dificulta os cui-

dados, incluindo o acompanhamento contra 

compulsão alimentar. Isso porque, no con-

texto da quarentena, há exacerbação das 

desigualdades econômicas, uma vez que os 

indivíduos que tiveram recursos financeiros 

diminuídos terão maior dificuldade de manter 

condições para serem atendidos pela tele-

medicina (RODGERS et al., 2020).  

 

CONCLUSÃO 

 

Os estudos demonstram que, majoritária-

mente, há uma tendência ao desenvolvimento 

de Transtorno de Compulsão Alimentar 

Periódica (TCAP) durante a pandemia cau-

sada pelo SARS-CoV-2, especialmente por 

motivos psicológicos, midiáticos e finan-

ceiros. 

Há, contudo, uma parcela menor de 

indivíduos que, nos estudos, mostraram-se 

favorecidos pelo maior tempo disponível em 

suas casas durante a quarentena instaurada. 

Por terem conseguido se planejar melhor em 

relação ao sono, exercício e hábitos como lei-

tura e pintura, evidenciaram melhora nas 

condições alimentares.  

De modo geral, percebe-se de forma mais 

expressiva o agravamento de casos de TCAP, 

especialmente em grupos populacionais mais 

vulneráveis economicamente, com histórico 

prévio de transtornos alimentares, mais ex-

postos à veiculação de notícias negativas, e 

com piora da frequência de atividades físicas 

e da qualidade do sono
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INTRODUÇÃO 

 

Ao final do ano de 2019 surgiu um novo 

coronavírus, denominado Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus – 2 

(SARS-CoV-2). Identificado pela primeira 

vez na China, esse vírus, anteriormente res-

trito ao continente asiático, começou a se 

disseminar rapidamente por todo o mundo 

sendo declarado, no mês de março de 2020, 

um estado de emergência de saúde pública 

pela Organização Mundial de Saúde 

(NÓBREGA, 2020).  

De acordo com o Protocolo de Influenza 

do Ministério da Saúde de 2017, a avaliação 

clínica e o tratamento da COVID-19 partem 

das definições de síndrome gripal e síndrome 

respiratória aguda grave. Analisando-se a 

necessidade de atendimento hospitalar, 20 % 

dos casos requer esse tipo de atendimento e, 

desse grupo, 5 % podem precisar de ven-

tilação mecânica (LI et al., 2020). Essa rápida 

disseminação, provocada pela transmissão de 

saliva, secreção nasal e gotículas respiratórias, 

associada aos sintomas respiratórios poten-

cialmente graves e as altas taxas de mortal-

idade decorrentes de seu contágio, desen-

cadearam um estado de alerta público no país, 

tornando iminente o colapso do sistema de 

saúde público (FARO et al., 2020; 

NASCIMENTO & PACHECO, 2020). 

Como forma de controlar a rápida 

disseminação da COVID-19 entre a popu-

lação, foi decretado por grande parte das 

autoridades mundiais um período de 

`isolamento profilático´, medida a qual visava 

prevenir a proliferação do vírus por meio do 

distanciamento social, devendo ser acatada 

por civis e, especialmente, pessoas que apre-

sentavam fatores de risco para a infecção 

(idosos, pessoas com doenças respiratórias, 

como asma e bronquite, fumantes, diabéticos, 

hipertensos e pacientes portadores do vírus 

HIV) (DE CARVALHO, 2020). 

Essa ação governamental, associada ao 

medo coletivo de contágio pelo vírus e à 

distribuição deliberada de desinformação ou 

boatos via jornais impressos, televisão, rádio 

e mídias sociais, comprometeram a saúde 

emocional de uma quantidade significativa da 

população, principalmente das pessoas que 

faziam parte da população de risco por 

apresentarem taxas mais elevadas de 

morbimortalidade que a população em geral 

(DUARTE et al., 2020; SCHMIDT et al., 

2020). Dessa forma, o distanciamento social e 

o pânico coletivo atrapalharam a dinâmica das 

relações sociais e provocaram o surgimento e 

agravamento de condições relacionadas à 

saúde mental na comunidade (FARO et al., 

2020). 

Os idosos, em especial, por fazerem parte 

da população de risco, se submeteram a 

medidas de biossegurança bem mais estritas 

que o resto da nação por medo de contami-

nação, de possíveis complicações da doença e 

da morte, visto que geralmente, por conta do 

envelhecimento, apresentam uma alteração na 

qualidade imunológica denomi-nada 

imunossenescência, que não garante uma boa 

resposta à infecção pelo SARS-Cov-2, 

evoluindo, na maioria dos casos, para o óbito 

(ESQUENAZI, 2008). 

Deve-se evidenciar que as perdas cogni-

tivas e afetivas decorrentes da idade, asso-

ciado ao distanciamento social de entes 

queridos, devido ao ‘isolamento profilático ’e 

ao constante estado de alerta e hipervigi-

lância, se apresentaram como fatores de risco 

de elevado impacto para o desenvolvimento 

de distúrbios mentais, como transtornos 

ansiosos e depressivos, influenciando direta-
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mente na qualidade de vida da população de 

terceira idade particularmente idosos que ge-

ralmente encontram-se em casas de repouso 

(ALVES & MAGALHÃES, 2020; GARCIA, 

E. B. et al., 2020). 

Dessa forma, torna-se perceptível que a 

pandemia do novo coronavírus (COVID-19) 

acarretou uma serie de prejuízos sociais e 

fatores estressores que comprometeram a 

saúde mental da população e aumentaram o 

risco de apresentar morbida-des psicológicas, 

como an-siedade, depressão, estresse e 

insônia. Tendo em vista tal proble-mática, 

essa pesquisa busca analisar a correlação entre 

o período de quarentena e o aumento das 

consequências psí-quicas para a população 

idosa.  

 

MÉTODO 

 
Trata-se de uma revisão bibliográfica inte-

grativa, que utilizou as plataformas PubMed, 

e Google Scholar como base de dados para 

pesquisa dos artigos científicos. Foram utili-

zadas literaturas publicadas entre 2020-2021, 

nas línguas portuguesa e inglesa, as quais 

abordavam o seguinte tema: a saúde mental 

dos idosos durante a pandemia do COVID-19.  

A estratégia de busca foi construída no 

idioma inglês, com termos DeCs, Health of 

the Elderly AND Coronavirus Infection AND 

Mental Health AND Social Isolation. Foram 

utilizados para a pesquisa estudos prog-

nósticos, estudos transversal e revisão de lite-

ratura. Os critérios de exclusão utilizados 

foram: documentos de projetos de dissertação, 

resumos em eventos, editoriais, artigos que 

não cumpriam os critérios de inclusão, artigos 

duplicados e estudos que não abordavam 

especificamente a saúde mental dos idosos 

durante a pandemia do COVID-19. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Tendo em vista a relevância do tema e 

para melhor compreensão e visualização, os 

resultados desta pesquisa são apresentados na 

Quadro 21.1 e estão organizados de acordo 

com o título, autores, objetivo e resultados. 

 
 

Quadro 21.1 Artigos selecionados que compõem essa revisão 

 

Título Autores Objetivo Resultados 

Biopsychopharmacosocial 

approach to assess impact of 

social distancing and isolation on 

mental health in older adults 

BAKER & CLARK, 2020 

Orientar os profissionais 

de saúde comunitários 

em relação à crescente 

pandemia de COVID-19 e 

sua influência nos 

idosos. 

Entre os principais 

impactos da pandemia 

na saúde mental dos 

idosos, pode-se citar 

alterações psíquicas 

como a ansiedade e a 

depressão. 
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COVID-19-Related loneliness and 

psychiatric symptoms among 

older adults: the buffering role of 

subjective age 

SHRIRA et al. 

 2020 

Analisar a relação entre 

idade, solidão e 

pandemia do COVID- 19. 

 

O “se sentir jovem” 

interfere na solidão. 

De forma que indiví-

duos que se sentem 

mais jovens são menos 

solitários, e indi-víduos 

que se sentem mais 

velhos são mais 

solitários. 

Impact of COVID-19 in the Mental 

Health in Elderly: Psychological 

and Biological Updates 

GROLLI et al. 

 2021 

Apontar os principais 

impactos da pandemia 

do COVID- 19 na saúde 

mental dos idosos. 

 

Solidão, raiva, pânico, 

tristeza e estresse são 

alguns dos principais 

impactos da pan-

demia de COVID-19 na 

saúde mental dos 

idosos. 

An invisible human rights crisis': 

The marginalization of older 

adults during the COVID-19 

pandemic–An advocacy review 

D'CRUZ & BANERJEE 

2020 

Analisar a 

marginalização dos 

idosos durante a 

pandemia de COVID-19. 

 

Solidão, violência, 

abuso e ansiedade são 

os principais fatores 

que com-prometem a 

saúde mental dos 

idosos durante a 

pandemia de COVID-

19. 

 

 

A pandemia COVID-19 destaca a saúde 

dos idosos e estimula a necessidade de pro-

teção, respeito, cuidado, dignidade e redes de 

apoio, mas também expõe a discriminação por 

idade, julgamento e ridículo (SILVA et al., 

2021; ROMERO et al., 2021). 

O distanciamento social envolve medidas 

destinadas a reduzir a interação com a comu-

nidade, que pode incluir pessoas infectadas 

que não foram identificadas e, portanto, não 

foram isoladas. Como as doenças dissemina-

das por gotículas respiratórias requerem uma 

certa distância física para se espalhar, o dis-

tanciamento social pode reduzir a transmis-

são. As medidas tomadas para esse fim in-

cluem: fechamento de escolas e locais de 

trabalho, suspensão de certos tipos de negó-

cios (MONTENEGRO et al., 2021). 
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Entre as consequências do distancia-

mento social para os idosos está o desenvol-

vimento de emoções negativas e transtornos 

psicológicos. Dentre estes, aqueles relaciona-

dos ao trauma, como transtorno de estresse 

pós-traumático, depressão, além de transtor-

nos alimentares e de ansiedade, como trans-

tornos de ansiedade generalizada e transtornos 

de pânico (SHRIRA et al., 2020).  

Para Baker e Clarck (2020) o isolamento 

social teve um impacto negativo na saúde 

mental dos idosos, ressaltando a necessidade 

de profissionais de saúde comunitários avali-

arem as mudanças que podem ocorrer na 

psique dos idosos durante esse período, 

planejando as necessidades de saúde mental 

para os mais velhos. 

Para Shrira et al. (2020) existe uma 

relação entre solidão, devido a pandemia de 

COVID 19, e o desenvolvimento de sintomas 

psiquiátricos, principalmente entre os mais 

velhos. Sendo mais prevalentes transtornos 

como ansiedade, humor deprimido e estresse. 

Tal relação não é significativa em indivíduos 

mais velhos que ‘se sentem mais jovens’. 

Grolli et al. (2021) destaca que os sinto-

mas mais graves acometem com mais 

frequência os idosos e os portadores de do-

enças crônicas. Ademais, ressalta que idosos 

podem apresentar um estado inflamatório 

persistente, por conta da senescência imuno-

lógica, e, portanto, o isolamento social torna-

se a melhor forma de evitar a contaminação 

pelo vírus do COVID-19. No entanto, afirma 

que o distanciamento social pode piorar as 

condições de saúde mental e afetar a qualidade 

de vida dos mais velhos.  

D'Cruz e Banerjee et al. (2020) explica 

que os idosos têm um risco elevado, por conta 

de mecanismos fisiológicos, de infecção e 

mortalidade, sendo ainda vulneráveis a soli-

dão e exclusão social no período da pandemia 

de COVID-19, corroborando com Baker e 

Clarck (2020) e Grolli et al. (2021) quanto aos 

impactos negativos na saúde mental da 

terceira idade como, solidão, ansiedade, abuso 

e humor deprimido. 

 

CONCLUSÃO 

 

Analisando-se a necessidade de atendi-

mento hospitalar, 20 % dos casos requer esse 

tipo de atendimento e, desse grupo, 5 % po-

dem precisar de ventilação mecânica. O prog-

nóstico geralmente é o pior para os idosos. 

Mesmo que idosos possam apresentar um 

estado inflamatório persistente, por conta da 

senescência imunológica, e por isso precisem 

manter um distanciamento social para evitar a 

contaminação pelo vírus do COVID-19, o 

isolamento social também pode deixar seque-

las, quando se trata da saúde mental.
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INTRODUÇÃO 
 

A Organização Mundial de Saúde define 

saúde como “um estado de completo bem-

estar físico, mental e social e não somente 

ausência de afecções e enfermidades” (WHO, 

1946). Dentro dessa definição, encontra-se 

inclusa a saúde mental, que, nos últimos anos, 

tem-se tornado o centro de diversas pesquisas 

e análises no meio científico, devido ao seu 

alto grau de importância e impacto nas 

populações. 

Os transtornos mentais comuns (TMC) 

foram definidos por Goldberg & Huxley em 

1992, dentre eles estão inclusos depressão e 

ansiedade, bem como sintomas de insônia, 

fadiga, irritabilidade, dificuldade de concen-

tração e sentimento de inutilidade. Nesse 

prisma, sabe-se que nos últimos anos, os TMC 

tornaram-se prevalentes em grande parte da 

população mundial, de acordo com o The 

World Health Report 2001 (OMS, 2001), um 

quarto da população em algum momento da 

sua vida, terá algum tipo de transtorno mental. 

Ademais, no final de 2019, o mundo 

tomou conhecimento de um novo vírus, o 

SARS-CoV-2, responsável por causar a 

doença COVID-19, que teve impacto direto 

em território mundial. No início de 2020, 

diversos países tiveram que tomar medidas de 

contenção da disseminação do vírus devido 

sua capacidade rápida de transmissão. O 

isolamento social, foi tido como a medida 

mais eficaz para o controle do vírus, uma vez 

que pacientes infectados, quando isolados, 

reduzem sua capacidade de contaminar outras 

pessoas (PEREIRA, 2020). 

A dualidade desta medida surge no 

momento em que essas pessoas que já apre-

sentavam algum quadro de doenças e trans-

tornos mentais e pessoas com maior susce-

tibilidade para serem acometidas por tais 

problemas, ficaram em constante estado de 

isolamento social. Em vista disso, essa revisão 

integrativa da literatura tem como objetivo 

analisar e discutir os impactos psicossociais 

da pandemia da COVID-19 e do isolamento 

social estabelecido no ano de 2020, tendo em 

vista a prevalência de transtornos mentais na 

atualidade e a importância da promoção da 

saúde mental no século XXI. 

 

MÉTODO 
 

O seguinte trabalho caracteriza-se como 

uma revisão bibliográfica do tipo integrativa 

de abordagem qualitativa e natureza básica, 

realizada em dezembro de 2020, por meio de 

pesquisas nas bases de dados: PubMed e 

SciELO. No site PubMed foram utilizados 

descritores referentes aos termos: “Corona-

virus Infections”, “Social Isolation” e “Mental 

Health”. Tais descritores foram empregados 

em português e inglês e associados aos 

operadores booleanos “AND” e “OR” e com 

essa busca foram encontrados 40 artigos. Na 

base de dados SciELO utilizou-se os termos 

“COVID-19”, “saúde mental” e “isolamento 

social”, encontrando 17 artigos. 

Os artigos foram selecionados por meio da 

leitura do título e resumo dos textos que 

abordaram a pandemia da COVID-19 em 

2020 e seus impactos para a saúde mental. Os 

critérios de inclusão empregados foram: 

artigos que retratassem temática convergente 

com os objetivos de pesquisa, escritos em 

português e/ou inglês e disponíveis na íntegra. 

Ademais, os critérios de exclusão descartaram 

artigos não disponíveis na íntegra e os que não 

atendiam à finalidade da pesquisa.  
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Após os critérios de seleção restaram 10 

artigos que foram submetidos à leitura minu-

ciosa para a coleta de dados. Os resultados fo-

ram divididos conforme a temática e organiza-

dos no Quadro 22. 1, no qual foram retratadas 

as principais informações dos artigos incluí-

dos na revisão, como o nome dos autores, ano 

de publicação, objetivo e os principais 

resultados encontrados em cada um deles. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram analisados 10 estudos, dos quais 

quatro são revisões da literatura e seis são 

estudos transversais. Em sua maioria 

abordaram o aumento dos índices de 

ansiedade e depressão devido à pandemia da 

COVID-19 e o isolamento social, em especial 

no caso de profissionais da saúde e de pessoas 

com doenças mentais preexistentes. Além 

disso foram explanadas também as conse-

quências do isolamento relativas a hábitos de 

vida, uso de drogas, sedentarismo e comor-

bidades, aspectos importantes que tem relação 

direta com a saúde mental. 

 

 

Quadro 22.1 Obras literárias listadas e organizadas 

 

AUTOR, ANO OBJETIVO RESULTADOS 

SHER,  

2020 

Avaliar o impacto da pandemia da 

COVID-19 nas taxas de suicídio. 

As incertezas geradas pela pandemia, o isolamento 

social e problemas econômicos, propiciaram o aumento 

das taxas de suicídio em grupos vulneráveis como 

indivíduos com doenças psiquiátricas pré-existentes, 

residentes de áreas com alta prevalência da COVID-19 

e pessoas cujo algum membro da família ou amigo 

faleceu de COVID. 

MALTA  

et al.,  

2020 

Analisar a adesão ao distanciamento 

social, as repercussões no estado de 

ânimo e mudanças nos estilos de 

vida da população adulta brasileira 

durante o início da pandemia 

COVID-19. 

Houve elevada adesão ao distanciamento social e 

aumento dos sentimentos de tristeza, depressão e 

ansiedade, bem como aumento de consumo de alimentos 

não saudáveis, uso de bebidas alcóolicas cigarros e 

redução da prática de atividade física. 

WERNECK  

et al.,  

2020 

Analisar a associação entre 

depressão previamente 

diagnosticada e mudanças 

comportamentais durante a 

pandemia COVID-19. 

Pessoas com depressão apresentaram maior incidência 

de inatividade física, elevado tempo assistindo televisão, 

baixo consumo de frutas e vegetais, bem como 

frequência elevada do consumo de alimentos 

ultraprocessados. 

SINANOVIĆ, 

2020 

Analisar as consequências 

psicossociais da COVID-19 para a 

saúde mental, na população geral e 

especialmente para os trabalhadores 

da área da saúde. 

A pandemia foi associada com consequências 

psicossociais negativas como sintomas depressivos, 

ansiedade, raiva e estresse, distúrbios do sono, síndrome 

do estresse pós-traumático, isolamento social, solidão e 

estigmatização. 

LESAINT  

et al.,  

2020 

Relacionar o isolamento durante a 

pandemia da COVID-19 e as 

consequências negativas para a 

população usuária de drogas. 

Em decorrência do isolamento social, pessoas com 

transtornos de uso de substâncias podem ter maior risco 

de retornar ao uso e exacerbação de doenças mentais 

preexistentes. 

CHATTERJEE  

et al.,  

2020 

Analisar o impacto da pandemia da 

COVID-19 em problemas de saúde 

mental preexistentes. 

A pandemia e medidas como o “lockdown” aumentaram 

os índices de ansiedade e a prevalência desses sintomas 

em pessoas já diagnosticadas. Pacientes com depressão 

recorrente tiveram seus sintomas exacerbados 

principalmente durante o “lockdown”. 
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INGRAM  

et al.,  

2020 

Observar mudanças nos hábitos de 

saúde e sua relação com a saúde 

mental e humor negativo durante o 

“lockdown” COVID-19. 

Mudanças na dieta, piora na qualidade do sono e 

diminuição de atividade física foram hábitos 

relacionados com piora do humor. Aumento do consumo 

de álcool não foi relacionado com humor negativo. 

ROBINSON, 

2020 

Examinar hábitos relacionados com 

pe-so durante o “lockdown” e como 

a saúde mental/física foi afetada 

nesse período. 

Grande número de participantes apresentou mudanças 

negativas na alimentação e atividade física, além de 

dificuldades para a manutenção do peso. Piora na saúde 

mental não foi associada IMC mais alto, porém 

relacionou-se com declínio na atividade física e 

compulsão alimentar. 

FRANCESCHINI 

et al.,  

2020 

Entender a qualidade e os hábito de 

sono da população italiana durante o 

“lockdown” COVID-19 e suas 

consequências para a saúde mental. 

Mais da metade da população italiana apresentou piora 

na qualidade do sono e os principais fatores relacionados 

foram sexo feminino, perda de entes queridos devido ao 

vírus da COVID-19 e elevado estresse psicológico 

durante o isolamento. 

RUIZ-ROSO  

et al.,  

2020 

Examinar o impacto do “lockdown” 

durante a pandemia, com relação a 

mudanças nos hábitos alimentares e 

atividade física, bem como os efeitos 

psicológicos em pacientes com 

Diabetes Mellitus tipo 2. 

Os resultados mostraram um aumento no consumo de 

comidas açucaradas e industrializadas, relacionado com 

o tédio e estresse causados pelo isolamento. Ademais, 

houve uma porcentagem elevada de inatividade física 

durante o confinamento. 

 

Efeitos do isolamento social e da solidão 

para a saúde mental  

 

A pandemia da COVID-19 causou 

profundo impacto psicológico e social, tanto 

no âmbito individual como no coletivo. Ainda 

são imensuráveis as consequências ao longo 

prazo de todos os transtornos causados. Em 

um estudo transversal feito com indivíduos 

adultos de todo Brasil, realizado de maneira 

virtual pela ConVid – Behavior Survey, entre 

abril e maio de 2020, chegou aos seguintes 

resultados: 1.5 % levava uma vida normal, 

sem alterações de restrição social; 75 % ficava 

em casa, dos quais 30% ficavam estritamente 

em casa. 

Os frequentes sentimentos de tristeza ou 

depressão (35,5 %) e isolamento (41,3 %) 

foram relatados por grande parte da população 

estudada (MALTA et al., 2020). Diante do 

exposto, foi evidenciado uma grande adesão à 

política de isolamento social e o aumento de 

sentimentos de tristeza, depressão e ansi-

edade. Segundo o neurocientista e psicanalista 

Abreu (2020) o crescimento desses senti-

mentos também está associado a interrupção 

das terapias, acompanhamentos e consultas 

psicoterapêuticas devido tanto ao isolamento, 

quanto ao período de “lockdown”, que 

compôs uma das medidas de contenção da 

pandemia em várias cidades brasileiras.  

Foi verificado que 17 % dos participantes 

relataram aumento do consumo de bebidas 

alcoólicas e 34 % dos fumantes aumentaram o 

número de cigarros. Diante disso, pode-se 

associar diretamente o isolamento social ao 

aumento de hábitos que afetam diretamente a 

saúde individual e coletiva. Juntamente a isso, 

também foi constatado a diminuição das 

práticas de atividade físicas (MALTA et al., 

2020). Essas duas evidências somadas, são de 

importante impacto na saúde populacional a 

curto e longo prazo, trazendo consequências 

diretas ao Sistema Universal de Saúde (SUS). 

 

Impacto nos distúrbios mentais pre-

existentes e abuso de substâncias 

 

O distanciamento social fortemente reco-

mendado pelas autoridades de saúde para con-
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trole da disseminação da COVID-19 colocou 

usuários de drogas e pacientes psiquiátricos 

que necessitam de tratamento farmacológico 

em uma situação atípica, impondo-lhes mais 

desafios aos cuidados da saúde. A quarentena 

pode precipitar sentimentos de medo, raiva, 

ansiedade, pânico, tédio, solidão e culpa por 

não estar presente para a família. Em pessoas 

com um transtorno psiquiátrico anterior, todos 

esses problemas podem vir à tona com gravi-

dade renovada e podem levar a transtorno pós-

traumático ou a pensamentos e tentativas 

suicidas (CHATTERJEE et al., 2020).  

Ainda nesse contexto, pessoas com 

sintomas psiquiátricos que fazem tratamento 

em casa podem exagerar na dose do fármaco, 

bem como indivíduos com histórico de 

transtorno de abuso de substâncias podem 

voltar ao uso (LESAINT et al., 2020). Assim, 

o novo contexto global exige maior atenção 

dos familiares e amigos de pessoas com 

distúrbios mentais preexistentes, para o 

progresso da terapia com farmacológica ou 

para a atenção ao uso de outras drogas, além 

do preparo das emergências psiquiátricas para 

possível aumento de intoxicações ou 

manifestações de síndrome de abstinência. 

Em outra análise, os resultados de um 

estudo brasileiro indicaram que pessoas com 

diagnóstico prévio de depressão tiveram alta 

prevalência de inatividade física e baixo 

consumo de frutas e vegetais, além disso, 

apontaram que pessoas com depressão tinham 

49% mais chances de aumentar a frequência 

de consumo de alimentos ultraprocessados 

(WERNECK et al., 2020). Todavia, a 

incidência de inatividade física, tempo prolon-

gado assistindo televisão e baixo consumo de 

alimentos saudáveis foi igual em pessoas com 

depressão e na população geral, demonstrando 

que as mudanças nos hábitos de vida durante 

a pandemia não impactaram somente pessoas 

com distúrbios mentais prévios. 

 

Sedentarismo e outros hábitos relaci-

onados à saúde mental 

 

Em estudo do Reino Unido identificou-se 

alterações no humor induzidas pela COVID-

19 e pelas mudanças nos comportamentos 

relacionados com a saúde, pois mudanças na 

dieta, sono e atividade física tiveram ligação 

clara com estados de humor negativos 

(INGRAM et al., 2020). 

O declínio da saúde mental foi preditivo 

de maior ingestão de alimentos e menor 

atividade física no lockdown, mas não foi 

associado a um IMC mais alto (ROBINSON, 

2020). Tal declínio sugere que a condição 

psicológica pode impactar nos hábitos de 

vida, nesse caso a situação de estresse causada 

pela pandemia e o próprio isolamento social, 

levaram a dietas não saudáveis. Além disso, a 

inatividade física foi prolongada durante o 

confinamento domiciliar, o que foi relaci-

onado a um maior nível de humor negativo 

(INGRAM et al., 2020) e que quando 

associada a outros fatores da saúde mental, 

como estresse e ansiedade, pode desempenhar 

um papel no início da compulsão alimentar 

(RUIZ-ROSO et al., 2020). 

Ademais, quanto ao consumo de bebidas 

alcoólicas, estudos prévios apontam que 

indivíduos que ingeriram mais álcool durante 

o lockdown tiveram maiores pontuações de 

humor negativo. Contudo, algumas evidências 

sugerem que em certas situações, para a 

ingestão social, o álcool teve um efeito 

positivo na emoção (INGRAM et al., 2020), 

portanto, não houve uma conclusão definitiva 
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sobre efeito do álcool no humor durante o 

lockdown. 

Em outra estudo, na Itália mais da metade 

da população entrevistada pela internet em 

maio tinha qualidade do sono e hábitos de 

sono prejudicados, devido ao elevado 

sofrimento psicológico durante as medidas de 

contenção da pandemia COVID-19 

(FRANCESCHINI et al., 2020). Tal dado é de 

extrema relevância, visto que a qualidade do 

sono é bem conhecida como um elemento 

crucial da saúde mental, pois o sono pertur-

bado relaciona-se a fisiopatologia de diversas 

doenças e piora da qualidade de vida como um 

todo. 

As condições de lockdown foram 

associadas a um humor negativo mais elevado 

em geral, consoante com pesquisas mais 

antigas que indicam que a redução, ou a 

percepção de redução, do contato social e dos 

medos com base na saúde estão relacionados 

ao mal-estar, além disso percebeu-se que os 

estados de humor negativo melhoraram duas 

semanas após o fim do lockdown no Reino 

Unido (INGRAM et al., 2020). 

 

 Consequências econômicas da 

pandemia 

 

Conforme Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

diretor-geral da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), em entrevista, “o isolamento 

social, o medo do contágio e a perda de 

membros da família são agravados pelo 

sofrimento causado pela perda da renda e, 

muitas vezes, de emprego”. Nesse prisma, em 

estudo realizado com dentistas pode-se 

concluir que a maioria dos participantes 

apresentaram ansiedade e medo do contágio, 

além disso alguns dos profissionais suspen-

deram suas práticas por tempo indeterminado 

(SHER, 2020). 

A referida situação pode ser também 

aplicada para profissionais de outras áreas, 

muitos dos quais com o medo de se infectarem 

pelo coronavírus ou mesmo diante de medidas 

governamentais como o lockdown, tiveram 

que parar de trabalhar e com isso foram 

afetados economicamente e psicologica-

mente. Nessa análise, para Neves et al.: 

O trabalho pode ser considerado um dos 

valores fundamentais do ser humano e que 

ainda exerce um papel importante na 

constituição da sua autorrealização, de suas 

subjetividades e de sua sociabilidade, bem 

como contribui para o desenvolvimento de sua 

identidade, proporciona renda e sustento, 

possibilita atingir metas e objetivos de vida, 

possibilita demonstrar suas ações, iniciativas e 

habilidades, podendo, dessa forma, ser 

considerado uma categoria fundante do ser 

humano, à medida que este só pode existir 

trabalhando (2017, p. 11). 

Sendo assim, o afastamento do 

trabalho devido ao isolamento social no 

contexto da pandemia COVID-19, embora 

necessário para reduzir os índices da doença, 

trouxe consequências negativas para a 

situação econômica de grande parte da 

população e, consequentemente, agravou o 

estado de saúde mental e a qualidade de vida 

de muitas pessoas. 

 

O impacto para os profissionais da área 

da saúde 

 

O trabalho dentro dos hospitais é bastante 

complexo e exige um desgaste físico e emo-

cional, sendo recorrente que os profissionais 

se sintam sobrecarregados por fatores que 

interferem na sua saúde física e mental, tais 

como: estresse, pressão e ter que lidar com a 

morte (TOMASI et al., 2020). Nesse sentido, 
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pode-se concluir que esses aspectos se 

tornaram ainda mais prevalentes durante a 

pandemia COVID-19, na qual os profissionais 

da linha de frente contra o coronavírus, como 

médicos e enfermeiros intensivistas, encon-

tram grandes desafios devido à alta demanda 

de pacientes graves e a enorme respon-

sabilidade para com a vida de milhares de 

pessoas. 

Em revisão da literatura realizada por Leo 

Sher para a Oxford University Press (2020), 

foi ressaltado um estudo que examinou o 

estado de saúde mental de 1257 trabalhadores 

da saúde chineses, no qual 50,4 % apresen-

taram depressão, 44,6 % ansiedade, 34,0 % 

insônia e 71,5 % estresse. Em consonância, 

outra revisão reforçou a prevalência geral de 

ansiedade, depressão e distúrbios do sono 

durante a pandemia da COVID-19 na China, 

nesse estudo os profissionais da saúde foram 

os mais prováveis a apresentar piora na 

qualidade do sono (SINANOVIĆ, 2020). 

Ainda nesse contexto, “o caráter estres-

sante inerente à tarefa médica tem se ampli-

ficado significativamente devido ao volume 

de pacientes e às precárias condições de 

trabalho vigentes na maioria dos serviços de 

emergência da rede pública” (NOGUEIRA-

MARTINS, 2003).  

Em vista disso, na pandemia, a grande 

quantidade de pessoas infectadas pelo corona-

vírus, a superlotação dos leitos e o extenso 

número de óbitos, afetou gravemente a saúde 

mental dos profissionais da saúde, havendo 

aumento de ansiedade e estresse, bem como 

uma piora na qualidade do sono. 

CONCLUSÃO 

 

Os estudos avaliados envolvendo a 

pandemia COVID-19 e o isolamento social 

demonstraram o seu importante impacto para 

a saúde mental em diversos países. Dentre os 

principais impactos, destacam-se a solidão, os 

sentimentos de tristeza, depressão e ansi-

edade, exacerbados durante esse período, com 

destaque para os indivíduos com doenças 

mentais prévias e histórico de abuso de 

substâncias. 

Ademais, outra consequência negativa do 

isolamento foi o detrimento da saúde como 

um todo, em vista da piora dos hábitos alimen-

tares, sedentarismo e piora na qualidade do 

sono, fatores que influenciam diretamente na 

saúde mental. Por fim, foram discutidas as 

consequências econômicas e profissionais 

ocasionadas pela pandemia, bem como o 

impacto emocional para os profissionais da 

área da saúde. 

Em síntese, o distanciamento social e 

medidas como o “lockdown” foram de ex-

trema necessidade em múltiplos países para 

diminuir o contágio pelo coronavírus durante 

a pandemia, contudo, a atenção à saúde mental 

não deve ser preterida. No atual contexto em 

que há um crescente de distúrbios e doenças 

mentais, faz-se necessária a valorização do 

cuidado para com a saúde como um todo, 

envolvendo hábitos de vida saudáveis e valo-

rização da saúde mental por parte profis-

sionais da saúde, pelo próprio indivíduo e pela 

comunidade em que está inserido. 
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INTRODUÇÃO 
 

O vírus SARS-CoV-2, que do inglês 

refere-se a síndrome respiratório aguda grave 

do coronavírus 2 teve seus primeiros registros 

no ano de 2019 na cidade de Wuhan, na China. 

A complexidade e sua capacidade de disse-

minação fizeram com que o vírus atingisse o 

nível de uma pandemia (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2020). Com isso, os últimos dados 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 

20 de agosto de 2021, apontam 209.876.613 

casos confir-mados da COVID-19, incluindo 

4.400.284 mortes (OMS, 2021). Os dados que 

se tem atualmente sobre o vírus, considerando 

todos os imunizantes que foram aprovados e 

estão sendo aplicados na população, refletem 

as possibilidades de combate ao vírus.  

Gradualmente a maioria das nações vol-

taram suas atenções para formas de impedir o 

avanço do vírus, assim, a população foi 

afetada de diversas formas, não só com o preo-

cupante adoecimento e números de mortes, 

mas também como o contexto de medidas 

preventivas e como a informação foi digerida 

pela população, além disso, o trabalho infor-

mativo foi crucial para disseminar formas de 

prevenção e manejo após a infecção, tendo 

além dos equipamentos de saúde, também a 

mídia como papel transmissor do desenvol-

vimento da disseminação do vírus. Nesse 

sentido, Barros (2020) compreende em seu 

estudo o alto número de adoecimento psíquico 

advindo do contexto pandêmico, tendo suas 

causas relacionadas a percepção de caos 

pandêmico e desesperança em relação ao fu-

turo e as restrições sociais (BARROS, 2020). 

Para além da recuperação física daqueles 

que foram contaminados, a vivência da 

COVID-19 está conectada à saúde 

mentalErro! Indicador não definido. dos 

pacientes. A relação das condições 

provocadas pela pandemia com o aumento dos 

sintomas psíquicos e dos transtornos mentais 

pode ocorrer por diversas causas, como a 

interferência no nível do sistema nervoso 

central do vírus, as expe-riências traumáticas 

relacionadas às perdas afetivas, infecção de 

pessoas próximas, estresse pela mudança de 

rotina, adaptações às medidas de 

distanciamento social, implicações econômi-

cas e nas relações afetivas e outros aspectos 

proximais da realidade brasi-leira, como 

desemprego e interrupção de tratamento em 

detrimento das dificuldades para acesso a 

estes (INI, 2020). 

O aparecimento de sintomas psíquicos de 

transtornos mentais relaciona-se com diversos 

fatores decorrentes do impacto da COVID-19 

na realidade de milhões de pessoas. O Trans-

torno de estresse pós-traumático (TEPT) é 

classificado pelo DSM-5 (Manual de Diag-

nóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) 

como Transtornos Relacionados a Trauma e a 

Estressores, que “incluem transtornos nos 

quais a exposição a um evento traumático ou 

estressante está listada explicitamente como 

um critério diagnóstico” (ASSOCIAÇÃO 

AMERICANA DE PSIQUIATRIA 2014), e 

neste caso, o evento traumático seria não ape-

nas o contato com o vírus da COVID-19, mas 

também medidas para contenção da pandemia 

podem consistir em fatores de risco à saúde 

mental (SCHMIDT et al., 2020). 

De acordo com Dalgalarrondo, (2019) “o 

TEPT é um transtorno com forte componente 

de ansiedade que se desenvolve após a expo-

sição do indivíduo a um ou mais eventos ex-

tremamente ameaçadores, traumáticos e horrí-

veis”. O TEPT caracteriza-se por lembranças 
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ou recordações vívidas que invadem a 

consciência do indivíduo que passou pelo 

trauma, chamados flashbacks (ou em forma de 

pesadelos). Estes, com frequência, são acom-

panhadas por emoções fortes e profundas, 

com ansiedade, medo e/ou horror e sensações 

físicas marcantes. Ocorrem, assim, de forma 

recorrente, a intensa sensação física e/ou 

sentimentos de que se está imerso nas mesmas 

emoções de quando se experimentou o evento 

traumático (DALGALARRONDO, 2019).  

Embora os critérios diagnósticos do TEPT 

e TDM (Transtorno Depressivo Maior) 

estabeleçam relações diferentes, as refor-

mulações das vivências dos aspectos relacio-

nados à COVID-19 atuam como mecanismo 

potencial causador de impactos em ambos os 

transtornos. O DSM-5 classifica inúmeras va-

riações dos Transtornos Depressivos, porém, 

todas possuem características em comum, 

sendo elas a presença de humor triste, vazio 

ou irritável, acompanhado de alterações somá-

ticas e cognitivas que afetam significativa-

mente a capacidade de funcionamento do 

indivíduo. O que difere entre eles são os 

aspectos de duração, momento ou etiologia 

presumida (ASSOCIAÇÃO AMERICANA 

DE PSIQUIATRIA, 2014). 

O TDM representa a condição clássica 

desse grupo de transtornos. Ele é caracte-

rizado por episódios distintos de pelo menos 

duas semanas de duração, embora a maioria 

dos episódios dure um tempo consideravel-

mente maior, envolvendo alterações nítidas no 

afeto, na cognição e em funções neuro-

vegetativas e remissões interepisódicas 

(ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUI-

ATRIA, 2014). 

Deste modo, o objetivo deste estudo foi 

analisar os impactos da COVID-19 na saúde 

mental e sua relação com transtornos especi-

ficados como o de Transtorno de Estresse Pós-

traumático e Depressão. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica 

realizada no período de maio a agosto de 

2021, por meio de pesquisas nas bases de 

dados Scielo, Google Acadêmico, PudMed - 

Periódicos de ciências biológicas, Pepsic – 

Periódicos Eletrônicos em Psicologia, PMC – 

Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados 

Unidos e MedRxiv – Serviço de Pré-im-

pressão para Ciências da Saúde. Foram utili-

zados os descritores: Covid-19; saúde mental; 

Depressão e Transtorno de Estresse Pós-

Traumático. Desta busca foram encontrados 

42 artigos, posteriormente submetidos aos cri-

térios de seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos nos 

idiomas português, inglês e espanhol; publi-

cados no período de 2015 a 2021 e que 

abordavam as temáticas propostas para esta 

pesquisa, disponibilizados na íntegra. Os cri-

térios de exclusão foram: artigos publicados 

anteriormente ao período de 2015, dispo-

nibilizados na forma de resumo, que não 

abordavam diretamente a proposta estudada e 

que não atendiam aos demais critérios de 

inclusão. 

Após os critérios de seleção restaram 10 

artigos que foram submetidos à leitura minu-

ciosa para a coleta de dados. Os resultados 

foram apresentados, de forma descritiva, 

divididos em categorias temáticas abordando 

a definição de TEPT e TDM e a relação que 

esses transtornos estabelecem com a COVID-

19. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo a OMS, saúde mental está 

relacionada om a forma na qual um indivíduo 

consegue desenvolver suas habilidades a nível 

pessoal e social, reagir às exigências, desafios 

e mudanças da vida, sintonizando ao modo 

como harmonizam suas ideias e emoções 

(OMS, 2013). As interferências da COVID-19 

os âmbitos mais diversos da vida, atingiram 

inúmeros indivíduos ao nível da saúde mental 

como o medo da doença, a incerteza do futuro, 

a vivência social pós-recuperação e as me-

mórias traumáticas da doença experimen-

tadas pelos pacientes durante a internação, 

sendo esses fatores de estresse psicológicos 

significativos que podem interagir no des-

fecho psicopatológico (CARVALHO et al., 

2020). 

Os eventos que envolvem a pandemia da 

COVID-19 e o processo de saúde mental se 

conectam a fatores para além dos elementos 

psicossociais da vivência do vírus. Aqueles 

que passam por um processo de contaminação 

podem sofrer sequelas psicopatológicas por 

meio de infecção viral direta do sistema 

nervoso central (SNC) ou indiretamente por 

meio de uma resposta imune (WU, et al, 

2020). 

A reação de cada indivíduo pode ser 

diferente frente a um evento traumático. No 

entanto, a pandemia da COVID-19 desen-

cadeia um mesmo cenário com diversas 

possibilidades e um elemento em comum: o 

vírus. Uma pesquisa desenvolvida no Hospital 

IRCCS San Raffaele, em Milão, buscou inves-

tigar o impacto psicopatológico do COVID-

19 em indivíduos contaminados após um mês. 

Participaram da pesquisa 402 volun-tários de 

ambos os gêneros com idade entre 18 a 87 

anos. A coleta de dados foi desenvolvida por 

meio de uma entrevista clínica e uma bateria 

de questionários de autorrelato, com foco na 

investigação de transtornos de estresse pós-

traumático (PTSD) e a depressão. Dos dados 

apresentados pela pesquisa, 28% dos 

pacientes se autoavaliaram na faixa psico-

patológica do Transtorno de estresse pós-

traumático TEPT e 31 % para depressão 

(MAZZA, et al., 2020). 

Um estudo realizado por Rossi et al. 

(2020) aprovado pela universidade de 

L`Aquila, desenvolvido com profissionais da 

linha de frente no combate à COVID-19 na 

Itália, compôs uma amostra de 691 parti-

cipantes. O objetivo foi avaliar a saúde mental 

da mostra, por meio de relatos ligados à 

sintomatologia de transtornos de estresse pós-

traumático e depressão e outros sintomas 

especificados como ansiedade e insônia A 

coleta dos dados ocorreu por meio de um 

questionário on-line. Dos resultados colhidos, 

evidenciam que 49,38 % da amostra apre-

sentaram sintomas relacionados TEPT, 24,73 

% relataram depressão, dos outros sintomas 

especificados 19,8 % correspondem a 

sintomas de ansiedade e 8,27 % sintomas de 

insônia (ROSSI et al., 2020). 

No Brasil, o Ministério da Saúde no ano 

de 2020, desenvolveu um levantamento, que 

reunia informações sobre saúde mental dos 

brasileiros na pandemia. Os dados foram 

colhidos por formulários on-line, no período 

de abril a maio de 2020. Cerca de 17.491 

indivíduos deram suas respostas. De acordo 

com a verificação inicial, os dados apresen-

tados pelos participantes apontaram elevada 

proporção de ansiedade, 86,5 % do número 

total de participantes descreveram ter sin-

tomas. Uma moderada presença de transtorno 

de estresse pós-traumático foi verificada (45,5 
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%) e uma baixa proporção de depressão (16 

%) em sua forma mais grave (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2020). A pesquisa foi desenvol-

vida em dois níveis: coleta de dados e acom-

panhamento dos participantes.  

Outro estudo desenvolvido por Barros, et 

al., 2020l com dados da pesquisa ‘ConVid – 

Pesquisa de Comportamentos’, desenvolvida 

por iniciativa da Fundação Instituto Oswaldo 

Cruz (Fiocruz), em parceria com a Univer-

sidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a 

Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), coletados entre 24 de abril e 24 de 

maio de 2020 com a população Brasileira, 

buscou identificar e analisar a frequência de 

tristeza, nervosismo e alterações do sono 

durante a pandemia de COVID-19 no Brasil. 

Participaram do estudo 45.161 brasileiros, 

incluindo a representatividade de todas as 

macrorregiões do país, por meio de um 

questionário aplicado de forma remota. Foi 

coletando informações sobre condições de 

vida, saúde e comportamento. Avaliando os 

resultados gerais de foco deste artigo, revelou-

se que, durante o período da pandemia 

considerando os fatores de distanciamento 

social analisado, 40,4 %, sentiram-se tristes 

ou deprimidos muitas vezes ou sempre, e um 

percentual ainda maior, 52,6 %, referiu sentir-

se ansioso ou nervoso sempre ou quase 

sempre (BARROS, et al., 2020).  

Embora as pesquisas tenham sido desen-

volvidas com base em questionários de autor-

relato ou com bases estruturadas, fora de uma 

avaliação psicológica/psiquiátrica é possível 

abordar os dados referentes às consequências 

psíquicas causadas pela infecção por SARS-

CoV-2, e conectá-las às causas como a 

resposta imunológica ao próprio vírus ou 

estressores psicológicos (MAZZA, et al., 

2020). Essa conexão entre os impactos da 

COVID-19 na saúde mental e consequente-

mente o estabelecimento da relação com os 

transtornos especificados (TEPT e TDM), se 

consolidam com base na literatura.  

 

CONCLUSÃO 

 

Com a disseminação do vírus SARS-CoV-

2 a nível pandêmico e levando em conta tanto 

os contaminados pela alteração em diversos 

aspectos da sua vivência, bem como aqueles 

que não se contaminaram, mas sofreram adap-

tações em toda sua rotina pelo isolamento 

social e pelas perdas afetivas, é relevante 

destacar a repercussão desse evento na saúde 

mental da população. Os prejuízos causados 

podem ser identificados em diversos fatores, 

como na ação direta do vírus da Covid-19 no 

sistema nervoso central, no estresse induzido 

pela mudança na rotina devido às medidas de 

distanciamento social, nas experiências trau-

máticas associadas à infeção ou à perda de 

entes queridos, na instabilidade econômica e 

no isolamento devido às medidas de quaren-

tena e lockdown. 

Desse modo, a pandemia causada pela 

COVID- 19 criou uma realidade que impul-

siona o surgimento de distúrbios e patologias 

mentais, fato que pode ser corroborado por 

estudos recentes que identificaram a cor-

relação do aumento de tais quadros no período 

recente. Em suma, percebe-se que o vírus da 

COVID-19 teve um impacto na saúde mental 

geral, levando a transtornos especificados co-

mo o Transtorno de Estresse Pós-Traumático 

e a Depressão. 

Ademais, é importante que novos estudos, 

principalmente a nível regional ou nacional, 

sejam desenvolvidos. É necessário que mais 

dados sejam coletados, não só para análise 
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científica, mas para compreender como está a 

atual condição da saúde mental brasileira. 

Desta forma, é possível elaborar novas estra-

tégias de atendimento à saúde, considerando 

os aspectos provocados pela COVID-19, a 

promoção de grupos terapêuticos, mesmo que 

de forma remota, e/ou avaliar as possibili-

dades regionais em conjunto com políticas 

públicas voltadas para saúde mental da 

população
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INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2019, o mundo teve 

acesso à informação do primeiro caso de um 

novo coronavírus, posteriormente denomi-

nado SARS-CoV-2, ou síndrome respira-

tória aguda grave 2, na cidade de Wuhan, na 

China (GROLLI et al., 2021). Em março de 

2020 a Organização Mundial da Saúde – 

OMS, decretou a Pandemia da COVID-19. 

Desde então, o mundo presenciou números 

cada vez maiores de casos e mortes de 

pessoas infectados pelo referido 

coronavírus, principalmente entre idosos e 

pessoas com doenças crônicas (SOUZA, 

2020). Diante do aterrorizante número de 

perdas de vida em âmbito mun-dial, a OMS 

precisou decretar restrições sociais de 

contato entre as pessoas, pronun-ciando 

sobre a necessidade imediata de que 

houvesse distan-ciamento e/ou isolamento 

social, inclusive de quarentena para impedir 

e/ou frear as contaminações pela COVID-

19 (AQUINO, et al., 2020). Devido a isto, 

inúmeros pesquisadores publicaram estudos 

a respeito das consequências destes fatos na 

saúde mental da população, particularmente 

dos idosos, os quais foram e ainda conti-

nuam sendo a parcela populacional mais 

afetada pela pandemia (ENUMO, S.R.F. & 

LINHARES, M.B.M., 2020).  

Inúmeras pesquisas, em caráter mun-

dial, comprovaram que uma das principais 

características do COVID-19, senão a mais 

relevante, é o significativo acometimento de 

idosos acometidos por doenças crônicas 

subjacentes (EL HAYEK, et al., 2020). 

Ademais, é de notoriedade global que o 

envelhecimento é um dos principais fatores 

de risco para uma variedade de doenças 

crônicas, incluindo-se o câncer, doenças 

metabólicas, cardiovas-culares e 

neurodegenerativas, que resultam em uma 

baixa qualidade de vida e um aumento na 

morbidade e mortalidade (CARDINALI, et 

al., 2020). Desta forma, diante das inúmeras 

pesquisas existentes sobre a temática 

pandêmica da Covid-19, é possível dizer 

então, que pacientes mais velhos são mais 

suscetíveis à infecção grave causada pelo 

SARS-CoV-2 do que paci-entes mais 

jovens, fato esse explicado pela 

imunossenescência e, a presença de comor-

bidades e doenças pré-existentes aumentam 

ainda mais o risco de acometimento da 

doença em sua forma mais agressiva 

(MOHAMADI, et al., 2020).  

Faz-se mister mencionar que além da 

natureza imprevisível da COVID-19, bem 

como a associação de suas repercussões in-

dividuais e coletiva, as quais ameaçam a 

saúde física dos idosos, impacta significa-

tivamente a saúde mental desta parcela da 

população (EL HAYEK, et al., 2020). A 

população mundial é noticiada diariamente, 

que a quarentena pautada no distanciamento 

e/ou isolamento social, podem desencadear 

outras condições preocupantes, como de-

pressão e ansiedade, as quais são consi-

deradas problemas de saúde pública global 

(MOHAMADI, et al., 2020). É indiscutível 

que as referidas ações de contenção da 

Covid-19 impliquem em mudança na rotina 

da população, principalmente da idosa, seja 

na própria residência ou em Instituições de 

Longa Permanência para Idosos (ILPI), 

diante disto, estudos atuai evidenciam, cada 

vez mais, o aumento de ansiedade e 

insegurança das pessoas, o que tem afetado 

de forma demasiada a população idosa, 
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deixando-a mais suscetíveis ao apareci-

mento ou agravamento de transtornos men-

tais neste período (GROLLI, et al., 2021). 

De toda forma, não se pode negar a 

necessidade da realização da quarentena 

conforme instituído pela OMS. As pessoas 

precisam se conscientizar da imprescin-

dibilidade de se minimizar as relações mais 

próximas (“face a face”), uma vez que elas 

são comprovadamente consideradas, uma 

das mais suscetíveis a transmissões. 

Cumpre-se salientar que, dados atuais 

estimam que mais de 20 % da população 

idosa mundial, ou seja, com 60 anos ou mais 

em países em desenvolvimento e com 65 

anos ou mais em países desenvolvidos, vive 

com transtorno psiquiátrico ou doença 

neurológica, sendo a demência considerada 

o “Transtorno Depressivo Maior” (TDM) e 

a ansiedade o mais prevalente (GROLLI, et 

al., 2021). Somado a isso, é de notoriedade 

global, que a saúde mental geriátrica se 

encontra frequentemente negligenciada, o 

que, segundo Samer El Hayek et al. (2020), 

decorre da baixa percepção sobre os 

sintomas das doenças mentais em idosos e 

da crença de que a saúde mental afetada, 

nesta parcela da população, é uma parte 

normal do processo de envelhecimento (EL 

HAYEK, et al., 2020). Segundo as Dire-

trizes para o cuidado das pessoas idosas no 

Sistema Único de Saúde Brasileiro (SUS), 

apresentadas no XXX Congresso Nacional 

de Secretarias Municipais de Saúde, em 

maio de 2014, os cuidados com a saúde 

mental dos idosos, demandam grandes 

intervenções e/ou investimentos dos sis-

temas de saúde mundiais, bem como de 

estudos que visam o acolhimento desta par-

cela da população e o atendimento de suas 

necessidades de saúde (VASCONCELOS 

& RODRIGUES, 2014), o que pode ser 

utilizado em contextos de pós pandemia, 

não só da Covid-19, mas de outros que por 

ventura ainda virão. 

É de suma importância salientar a 

necessidade de os seres humanos viverem 

em sociedade e de se relacionarem proxi-

mamente uns dos outros, principalmente no 

que tange a momentos como aquele vivido 

no atual contexto pandêmico, onde o mundo 

se viu diante de um vírus desconhecido e 

muito países presenciaram e sentiram de 

perto o colapso de seus sistemas de saúde 

pública. Neste contexto, foi possível 

verificar junto à sociedade globalizada, a 

presença marcante do “etarismo”, ou seja, 

do preconceito referente à idade/ 

envelhecimento, que acabou por contribuir 

para uma estigmatização da população ido-

sa mais significativa, tornando-a cada vez 

mais marginalizada e vítima da negligência 

e descrença terapêutica. Um fato importante 

e que merece destaque e, de certa forma, 

entra nesta discussão quanto a margi-

nalização do idoso, é que diante da 

Pandemia da Covid-19, pelo fato de todos 

precisarem se distanciar e/ou isolar social-

mente, os produtos tecnológicos ficaram no 

topo dos mais utilizados e desejados. 

Reuniões familiares, de trabalho e aulas 

começaram a ser realizadas através de 

aplicativos móveis como o “Zoom”, 

“Google Meet”, entre outros. No entanto, 

para a maior parte da população idosa, o 

desconhecimento sobre o uso destas tecno-

logias, limitou o acesso aos familiares e 

amigos, o que acabou por agravar ainda 

mais os problemas de saúde mental desta 

população, como depressão, ansiedade, 
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sentimento de abandono, o que é bastante 

preocupante. Neste sentido e conforme 

preconizado nas “Recomendações e ori-

entações em saúde mental e atenção psicos-

social na Covid-19” realizadas pelo Minis-

tério da Saúde e Fundação Oswaldo Cruz - 

Fiocruz, o comprometimento cognitivo e 

alterações comportamentais como a peram-

bulação, irritabilidade e sintomas psicó-

ticos, não somente em idosos, mas na 

população em geral, vem dificultando, cada 

vez mais, o cumprimento das medidas de 

precauções, consideradas primárias, como o 

distanciamento e/ou isolamento social, a 

higienização das mãos e o uso de máscaras 

(NOAL, DS, et al., 2020). 

Assim, nada mais necessário que os 

cuidados destinados à contenção da 

transmissão da Covid-19 sejam explicados 

aos idosos em termos simples, bem como 

que os recursos devam ser canalizados para 

garantir que eles sejam capazes de manter 

conexões sociais durante este período. As 

“Recomendações e orientações em saúde 

mental e atenção psicossocial na Covid-19”, 

supramencionadas, informam que mediante 

estudos realizados para a elaboração do 

referido documento, comprovou-se que 

através de aplicativos de chamadas de 

vídeo, pelo “WhatsApp”, os idosos con-

seguem encontrar, mesmo que na forma 

virtual, com amigos e familiares, bem como 

podem ter algumas de suas necessidades de 

saúde atendidas através de consultas on-

line, via telemedicina (NOAL, DS, et al., 

2020).  

Inclusive, mister se faz ressaltar, que 

inúmeros estudos atuais vêm comprovando 

que atendimentos regulares, mesmo que via 

telemedicina, estão conseguindo acolher as 

necessidades da população idosa e deixa-la 

a par das situações atuais em saúde, sendo, 

portanto, extremamente relevante e indis-

pensável este tipo de sessão. Ademais, é 

notório que o contato saudável com a 

família via videochamada, cuidados com as 

necessidades médicas e psicológicas e res-

peito ao seu espaço pessoal e dignidade são 

componentes importantes dos cuidados 

referentes à saúde mental dos idosos. Essas 

ações acabam até garantindo uma maior 

sensibilização dos profissionais de saúde 

para a detecção precoce do adoecimento 

mental, onde acabam promovendo 

previamente as intervenções apropriadas, 

especialmente no que diz respeito à 

população idosa com maior vulnerabilidade 

(NOAL, DS, et al., 2020). 

Assim, o objetivo desta revisão da 

literatura é estimar o impacto do distan-

ciamento e/ou isolamento social provocado 

pela pandemia da COVID-19 na saúde 

mental dos idosos em âmbito mundial, nos 

contextos pré, atual e pós pandêmicos. 
 

MÉTODO 
 

Trata-se de uma revisão de literatura 

integrativa realizada no período de julho a 

agosto de 2021, por meio de pesquisas nas 

bases de dados PubMed, Google Scholar, 

Scielo e Cochrane Library, bem como me-

diante buscas em sites de universidades, 

revistas e jornais de órgãos públicos e 

privados de saúde em âmbito mundial. 

Dessa pesquisa foi encontrado um montante 

composto de 83 artigos, posteriormente 

submetidos a critérios de seleção, conforme 

especificados a seguir. 

Os critérios de inclusão utilizados 

foram: descritores, “Covid-19”, “Mental 
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Health” (Saúde Mental), “Elderly” (Idosos), 

textos tipo “revisão”, disponibilizados na 

íntegra e publicados em português e inglês 

em períodos de 10 anos e que abordavam as 

temáticas propostas para o presente estudo. 

Os parâmetros de exclusão foram: artigos 

duplicados, disponibilizados na forma de 

resumo, aqueles que não abordavam direta-

mente a proposta estudada e que não aten-

diam aos demais critérios de inclusão. 

Após as especificações de seleção 

supramencionadas, restaram 19 artigos que 

foram submetidos à leitura minuciosa para 

a coleta de dados. Os resultados foram apre-

sentados de forma descritiva, divididos em 

categorias temáticas abordando: envelhe-

cimento mundial; promoção da qualidade 

de vida aos idosos; solidão causada pelo 

isolamento social devido pandemia; as 

consequências geradas na saúde mental 

desta população; procedimentos e cuidados 

em saúde para reduzir os danos à saúde 

mental. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Envelhecimento Populacional: uma 

realidade mundial 

 

De acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), idoso é todo indivíduo 

com 65 anos ou mais em países consi-

derados desenvolvidos e com 60 anos ou 

mais em países em desenvolvimento, como 

é o caso do Brasil, o qual atualmente 

ultrapassa 28 milhões de pessoas nessa 

faixa etária, número esse, que representa 

aproximadamente 13 % da população total 

do país. Por outro lado, a OMS preconiza 

como um país envelhecido quando 14 % da 

sua população possui mais de 65 anos, 

sendo que, na França, por exemplo, esse 

processo levou 115 anos, na Suécia, 85 

anos. Já no Brasil, estudiosos acreditam que 

levará pouco mais de uma década, ou seja, 

será considerado um país velho em 2032, 

quando 32,5 milhões dos mais de 226 

milhões de brasileiros terão 65 anos ou mais 

(SBGG, 2019; PERISSÉ & MARLI, 2019). 

Cumpre-se esclarecer que o aumento da 

proporção de pessoas idosas na população 

total de um país, Estado ou Município é de-

nominado “envelhecimento demográfico”. 

De acordo com dados levantados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-

tística - IBGE, descritos por Perissé & Marli 

(2019), a população do Brasil deverá 

crescer significativamente até 2047, e, a 

partir de 2060, ano em que o país chegará a 

ter aproximadamente 228,3 a 233,2 milhões 

de pessoas, a tendência é de que a população 

pare crescer, contribuindo para o processo 

de envelhecimento populacional, que é 

quando os grupos de pessoas mais velhas 

ficam proporcionalmente maior que os mais 

jovens. De acordo com esta mesma publi-

cação, o “índice de envelhecimento”, que é 

a relação entre a porcentagem de idosos e de 

jovens deverá aumentar de 43,19 %, em 

2018, para 173,47 %, em 2060 (PERISSÉ & 

MARLI, 2019; RIPSA, 2008).  

Diante do exposto, pode-se dizer que, 

mediante os dados das projeções popula-

cionais brasileiras supramencionados, em 

2060 um quarto (1/4) da população brasi-

leira (25,5 %) deverá ter mais de 65 anos. 

Nesse mesmo ano, o país terá 67,2 indiví-

duos com menos de 15 e acima dos 65 anos 

para cada grupo de 100 pessoas em idade de 

trabalhar (15 a 64 anos). Portanto, vale 

ressaltar que todos os níveis da sociedade 
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serão afetados pelo mencionado “envelhe-

cimento demográfico” (PERISSÉ & 

MARLI, 2019; RIPSA, 2008). 

Neste sentido e segundo já preconiza-

vam Kalache, et al. (1987), a urbanização 

na maioria das vezes, mas não necessária-

mente, associada a indústrialização, tem o 

poder de transformar radicalmente uma 

sociedade, ou seja, valores tradicionais são 

substituídos; a informação técnica torna-se 

cada vez mais imprescindível, inclusive 

para ser transferido de geração a geração; a 

dinâmica familiar é alterada de maneira 

gradual, tornando-se um tipo de família 

nuclear, composta de pais e (poucos) filhos, 

dentre outras mudanças. De acordo com os 

mesmos autores, o crescimento da 

população idosa, considerada econômica-

mente improdutiva, aumenta os gastos 

estatais referentes à sua manutenção, ou 

seja, aumenta-se a relação de dependência 

entre a parcela economicamente ativa e a 

não produtiva da população. É como se a 

atenção tradicionalmente proporcionada 

pelas famílias fosse gradualmente substi-

tuída pela necessidade de uma intervenção 

crescente do Estado e/ou de outras formas 

de cuidado institu-cional (KALACHE, et 

al., 1987).  

Acredita-se, portanto, que o envelhe-

cimento populacional seja, na verdade, uma 

aspiração natural de qualquer sociedade, 

cujo grande desafio será permitir que as 

pessoas se tornem longevas, porém com 

uma melhoria da qualidade de vida daqueles 

que já envelheceram bem como daqueles 

que ainda estão no processo de envelhecer 

(FONTAINE, 2000). 

 

E como promover qualidade de vida 

aos idosos?  

 

Esta é uma pergunta que todos, inclu-

indo o Estado, deveriam saber responder. A 

compreensão dos processos do “envelhecer 

humano”, os quais tem o poder de trans-

formar a velhice em um momento feliz ou 

doloroso, constitui objeto de estudo de 

inúmeros pesquisadores desta temática. É 

de notoriedade científica mundial, que o 

envelhecimento de determinada pessoa 

provoca transformações físicas, próprias de 

um organismo que envelhece, e também 

socioeconômicas, em função das perdas e 

limitações que advêm do envelhecimento, 

seja ele senescente ou senil, o que, muitas 

vezes, leva o ser humano ao distanciamento 

e/ou isolamento social e à solidão (em 

alguns países ocidentais não é preciso 

pandemia para que haja este afastamento 

institucional do idoso – é cultural). Segundo 

Freitas (2011), há acontecimentos que se 

encontram sob o controle das pessoas, como 

o casamento, o divórcio, a constituição da 

família, a escolha da profissão, enquanto 

outros não são controlados pelos envol-

vidos, como por exemplo, a viuvez, o 

desemprego e a solidão (FREITAS, 2011). 

Outros vários estudiosos já refletiram e 

escreveram, que a maioria dos jovens têm a 

percepção de que a solidão é um sentimento 

muito mais presente nas pessoas mais 

velhas, sendo, portanto, extremamente co-

mum existir uma associação direta entre a 

velhice e a solidão, já que a existência deste 

sentimento é considera “tão” normal, em se 

tratando de idoso. Já faz algumas décadas 

que a solidão tem sido vista como uma das 

maiores problemáticas em relação à popu-
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lação idosa, inclusive de ordem da saúde 

pública, embora alguns pesquisadores ainda 

afirmem que não exista uma relação direta 

entre idoso e solidão, mas sim, que existem 

fatores, seja pessoal e social, que contri-

buem para este sentimento na velhice 

(FREITAS, 2011). 

Interessante comentar, que existem 

tratamentos para melhorar a qualidade de 

vida e a interação social, principalmente no 

que concerne à população idosa. Estudos 

comprovam que os grupos de terapia, por 

exemplo, são estratégias essenciais para o 

enfrentamento dos sintomas da demência e 

dos transtornos mentais, uma vez que, 

devido a conexão social estar diretamente 

relacionada aos mecanismos neurais e 

hormonais, a sensação de solidão causada 

pelo isolamento resulta na diminuição do 

humor e da cognição, alterando a regulação 

das respostas inflamatórias do corpo, que 

prejudicam o sistema imunológico, a capa-

cidade de concentração e os hábitos de sono 

(GROLLI, et al. 2021). Se ações são criadas 

para evitar que esta sintomatologia impere, 

é preciso inseri-las no cotidiano desta 

população, inclusive mediante Políticas 

públicas. 

 

A solidão causada pelo isolamento 

e/ou distanciamento social dos idosos 

devido ao atual contexto pandêmico 

da Covid-19 e as consequências gera-

das na saúde mental desta parcela da 

população 

 

Muitos membros da comunidade 

científica já estudaram sobre o aumento da 

solidão dos idosos, e devido ao atual 

contexto pandêmico mundial, novas pes-

quisas vêm sendo publicadas a este respeito, 

agora associadas às medidas de segurança 

devido ao Covid-19, como isolamento e/ou 

distanciamento social. A maioria dos es-

tudos apontam que os idosos são classifi-

cados como grupo de alto risco em relação 

à Pandemia da Covid-19, inclusive a 

maioria de casos confirmados de óbitos 

relacionados a essa doença ocorreram entre 

os idosos. Para se ter uma ideia, a taxa de 

mortalidade é de cerca de 2 a 3 % para 

adultos saudáveis, porém, para os idosos, a 

propensão é três vezes maior (BANERJEE, 

2020). Somado a isso, estes mesmos estu-

dos afirmam que a população idosa também 

é mais vulnerável ao adoecimento mental e 

físico, do que outras faixas etárias, exi-

gindo, portanto, mais atenção da população 

e do Estado, o que se leva a crer que as 

fortes restrições sociais, o isolamento e/ou 

distanciamento social, bem como as demais 

medidas de quarentena para prevenir a 

propagação da referida doença, levantam 

inúmeras preocupações sobre sua saúde 

mental desta parcela da população (LEE et 

al., 2020). 

Além dos riscos que envolvem 

comorbidades frequentes e subjacentes em 

idosos, como doenças coronarianas, dia-

betes e hipertensão, os transtornos psiquiá-

tricos podem ser precipitados e acentuados, 

durante infecções, como a da COVID-19. 

Inclusive, estudiosos sugerem que a popu-

lação idosa possa ser mais gravemente 

afetada por infecções por COVID-19, exa-

tamente porque o vírus pode piorar os 

sintomas destas condições e/ou doenças 

pré-existentes (BROWN et al., 2020).  

Neste sentindo, mister se faz mencionar, 

que apesar de o distanciamento e/ou iso-
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lamento social serem ações que impliquem 

em uma mudança importante na rotina dos 

idosos, consequentemente, com aumento de 

ansiedade e insegurança, deixando-os sus-

cetíveis ao aparecimento ou agrava-mento 

de transtornos neste período (MEHRA, et 

al., 2020), o monitoramento abrangente 

dessa população é necessário, uma vez que, 

o vírus e os estressores associados ao isola-

mento e/ou distanciamento social podem 

exacerbar ainda mais os sintomas dos 

distúrbios preexistentes e/ou subjacentes, 

advindos do envelhecimento (SERAFINI, 

et al., 2020).  

Um estudo a respeito dos efeitos da 

pandemia em idosos institucionalizados 

comprova que até estas pessoas houveram 

medidas de distanciamento, ou até mesmo 

isolamento social: pesquisadores acreditam 

que as medidas de distanciamento físico, 

limitam significativamente o envolvimento 

social entre os indivíduos que vivem insti-

tucionalizados, e ainda mais para aqueles 

que necessitam de cuidados específicos e 

assistência contínua nas atividades cotidi-

anas, devido a doenças crônicas ou declínio 

cognitivo. Somado a isso, segundo estudo 

publicado por Chidambaram (2020), os 

idosos que vivem em Instituições de Longa 

Permanência (ILPI) são responsáveis por 

uma porção significativa das mortes de 

COVID-19 (CHIDAMBARAM, 2020). 

Diante desta situação, a orientação do 

Centro para Controle e Prevenção de 

Doenças (CDC), agência de proteção à 

saúde dos Estados Unidos da América 

(United States of America – USA), foi a de 

limitar as visitas consideradas não essen-

ciais às ILPI, incluído as de familiares, 

voluntários e profissionais de saúde não 

essenciais, permitindo a comunicação direta 

apenas com os profissionais de saúde resi-

dentes, sendo o contato com familiares e 

amigos permitidos, apenas por meio da 

tecnologia (online), porém, conforme pau-

tado por algumas famílias, sem o acom-

panhamento devido de instruções sobre 

como fazê-lo (CDC, 2020).  

Desta forma e diante do contexto de 

agravamento dos sintomas psiquiátricos, 

impulsionados pela pandemia, é funda-

mental destacar o quão são indispensáveis 

os cuidados necessários à manutenção da 

saúde mental do idoso (BROWN, 2020). As 

medidas preventivas relacionadas aos riscos 

de adoecimento mental devem oferecer o 

devido suporte necessário, através das redes 

de apoio familiar e social, da assistência 

prestada por profissionais e demais serviços 

de saúde e, nesse sentido, é imprescindível 

a veiculação de informações para a pre-

venção de repercussões psiquiátricas a 

todos os envolvidos com a saúde do paci-

ente, inclusive familiares e amigos, uma vez 

que essas informações podem ser diretas e 

indispensáveis para a redução de barreiras e 

facilitação de entendimento e comunicação 

(GROLLI et al., 2021).  

NO que se refere ao autoisolamento 

voluntário entre indivíduos vulneráveis ao 

vírus e aqueles que experimentam maior 

preocupação com a pandemia, também 

confere risco generalizado de isolamento, 

solidão e efeitos negativos relacionados à 

população idosa que vive em determinada 

comunidade (HAIDER et al. 2020). Alguns 

estudos anteriores ao atual contexto 

pandêmico da Covid-19, entre 2010 e 2017, 

já demonstravam que entre os idosos, o 

isolamento social e a solidão estão intima-
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mente associados ao aumento de reações 

físicas, psíquicas e sociais referentes a 

estressores, ansiedade, depressão, declínio 

cognitivo, resultados de saúde negativos e 

risco de mortalidade e, estes fatores, 

somados a pandemia da COVID-19, tendem 

a ficar mais sérios e causar aumento na 

morbimortalidade desta parcela da popu-

lação (COURTIN & KNAPP, 2017 ; 

HOLT-LUNSTAD et al., 2015 ; 

UMBERSON & KARAS MONTEZ, 

2010). 

Esforços eficazes para reduzir os efeitos 

negativos da pandemia COVID-19, envol-

vendo intervenções para reduzir o iso-

lamento e a solidão por meio de um maior 

envolvimento social e intervenções psicoló-

gicas para reduzir o sofrimento psicológico, 

necessariamente precisam ser desenvol-

vidos. Pesquisas anteriores ao ano de 2020, 

que foi quando a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) decretou a pandemia pelo 

Sars-CoV2 (Covid-19), já demonstravam 

que o aumento do engajamento social dos 

idosos contribui significativamente para a 

diminuição do risco de declínio cognitivo 

(HUGHES et al., 2013), assim como as 

intervenções destinadas a aumentar o envol-

vimento social, estão associadas à 

diminuição da depressão e da solidão 

(DIEGUEZ, CZR, 2020). Estudo publicado 

por Bonanno et al. (2008), merece ser 

citado, por ser extremamente relevante para 

a atualidade pandêmica mundial, uma vez 

que demonstrou que um maior apoio social 

foi significativamente protetor contra o 

desenvolvimento de problemas psicoló-

gicos para os pacientes hospitalizados por 

SARS na China (BONANNO et al., 2008). 

Por outro lado, cumpre-se salientar que 

estas revisões científicas realizadas em anos 

anteriores a 2020, incluíram apenas inter-

venções realizadas pessoalmente ou uma 

mistura de intervenções presenciais e rea-

lizadas remotamente, faltando, portanto, 

pesquisas mais direcionadas a intervenções 

administradas quanto a questões referentes 

à solidão e sofrimento psicológico, ambos 

altamente relevantes para as necessidades 

idosos durante o atual contexto pandêmico 

(GORENKO et al., 2020). 

 

Procedimentos e cuidados de saúde 

para reduzir os danos à saúde mental 

dos idosos devido ao contexto pan-

dêmico atual da COVID-19 

 

O envelhecimento traz consigo a 

necessidade de um gerenciamento global da 

saúde do idoso, tanto por parte dele próprio 

quanto de familiares, amigos e cuidadores, 

inclusive dos profissionais das ILPIs, se for 

o caso de idoso residente destas instituições. 

As necessidades diárias dos idosos incluem 

uso contínuo de medicamentos e orien-

tações dos profissionais de saúde quanto aos 

tratamentos farmacológicos e não farmaco-

lógicos. No atual contexto da pandemia da 

COVID-19, é extremamente benéfico, que 

o idoso possa realizar atividades físicas 

onde resida (seja em casa ou em Instituições 

de Longa Permanência) e que, também 

procure buscar formas de se comunicar com 

a família e amigos neste período e, neste 

aspecto, para aqueles que possuem ferra-

mentas tecnológicas, torna-se imprescin-

dível que as utilizem, para que assim, haja 

um contato seguro à distância (REGER et 

al., 2020). 

Segundo um estudo recente intitulado, 
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“COVID-19 and older people in Asia: Asian 

Working Group for Sarcopenia calls to 

action” (“COVID-19 e idosos na Ásia: 

apelos à ação do Grupo de Trabalho 

Asiático para a Sarcopenia”), além de prát-

icas que enriquecem o dia-a-dia dos idosos, 

como momentos de lazer caseiros, como 

pintura, música, literatura e artesanato, os 

celulares, tablets e computadores estão 

sendo considerados ferramentas impor-

tantíssimas e cruciais para a saúde mental 

desta parcela da população durante a 

pandemia da COVI-19, uma vez que facili-

tam a comunicação com familiares, amigos 

e demais integrantes de seu círculo social, 

além de ser essencial para a continuação de 

tratamentos, aconselhamentos e infor-

mações sobre necessidades médicas e 

psicológicas, via telemedicina (LIM et al., 

2020). Segundo Jawaid (2020), o contato 

direto, mesmo que através da utilização da 

telemedicina, para centros de saúde mental, 

pode rastrear sintomas de ansiedade e de-

pressão, podendo assim o profissional agir 

preventivamente ou atuar assertivamente 

nos sintomas, ainda iniciais, por exemplo, e 

assim, reduzir o impacto do contexto 

pandêmico na saúde mental dos idosos 

(JAWAID, 2020). 

É essencial que todos, principalmente os 

profissionais de saúde que trabalham direta-

mente com pessoas idosas, observem e 

assimilem orientações simples que possam 

ser repassadas aos próprios idosos, famili-

ares, amigos e cuidadores, e que certamente 

ajudarão a manter a saúde mental do idoso, 

reduzir o estresse e a ansiedade e promover 

o autocuidado e também daqueles ao seu 

redor durante o período do COVID-19, tais 

como a manutenção da saúde física, inclu-

indo exercícios físicos, entre outras atitudes 

(KOENIG, 2020). Mas, por outro lado, é 

importante ressaltar que, nem todos os 

idosos conseguem ou podem aliviar a 

tensão do atual momento pandêmico, uma 

vez que, para significativa parte deles até o 

exercício é desafiador. (BROWN et al., 

2020). Nestes casos, é importante que haja 

atuação direta e em conjunto entre profis-

sionais de saúde e Estado para sejam criadas 

Ações e/ou Intervenções mais direcionadas 

e específicas, objetivando, sempre, que as 

necessidades integrais do paciente e de 

todos que o rodeiam e preocupam com ele, 

sejam atendidas (WHO, 2020).   

Diante de todo o exposto e devido ao 

fato de que algumas iniciativas e cuidados 

sejam inviáveis para significativo percen-

tual da população idosa, repita-se, as ações 

para minimizar o sofrimento mental dos 

idosos durante a pandemia da COVID-19 

devem ser integradas e realizadas mediante 

respaldo dos profissionais de saúde e 

também de políticas públicas (WHO, 2020). 

Os mais renomados estudiosos sobre a 

presente temática afirmam que, profis-

sionais de saúde mental, médicos clínicos e 

geriatras, equipes multidisciplinares, todos 

os demais envolvidos pessoalmente com o 

paciente, Estado e demais responsáveis pela 

elaboração políticas de saúde, assim como 

organizações governamentais e não gover-

namentais, dentre outros, precisam e devem 

colaborar para o desenvolvimento de ações 

coletivas eficientes e eficazes, as quais 

fortaleçam significativamente a resposta da 

saúde mental geriátrica à pandemia 

COVID-19 em nível mundial. Mesmo o 

contexto pós pandemia ainda exigirá 

preocupações de saúde pública e de futuras 
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pesquisas científicas. (GROLLI et al., 

2021). 
 

CONCLUSÃO 

 

A presente revisão de literatura 

evidencia que mais atenção deve ser dada à 

saúde mental da população idosa durante 

situações de distanciamento e/ou isola-

mento social, como as que estão ocorrendo 

no atual contexto pandêmico. Estudos 

existentes, referentes ao impacto da quaren-

tena na pandemia, particularmente em 

idosos e portadores de doenças crônicas, 

destacam o aumento de adoecimento mental 

nesta população. Assim, entende-se que, 

mais do que nunca, a sociedade médica 

necessita de ferramentas para atender de 

maneira eficiente as necessidades de saúde 

desta parcela da população, tanto quanto 

criar intervenções capazes de minimizar os 

danos causados pela pandemia. O contato 

social, estabelecido por meio da utilização 

das tecnologias audiovisuais, mídias e 

telefonemas, inclusive, precisa e deve ser 

mantido, visando diminuir impactos na 

saúde mental desta população.  

Intervenções multidisciplinares e prá-

ticas integrativas são necessárias para 

reduzir o sofrimento desta parcela da popu-

lação e seus familiares. Órgãos públicos e 

privados de assistência aos idosos, inclu-

indo a atenção primária (por meio dos 

Agentes Comunitários de Saúde – ACS), 

devem estar envolvidos no gerenciamento 

de risco da epidemia, atuando de forma 

articulada com a vigilância em saúde nos 

municípios, na tentativa de promover o bem 

estar físico, social, emocional e espiritual da 

população. A inclusão digital de idosos e a 

utilização das tecnologias auxiliam na 

melhoria da saúde mental deste grupo e 

reduzem efeitos como a solidão e a sensação 

de isolamento social. 

Por fim, imperioso salientar o quão 

importante é a realização de mais estudos 

que demonstrem a necessidade de inter-

venções e investimentos dos sistemas de 

saúde mundiais, bem como do acolhimento 

e do atendimento das necessidades de saúde 

desta parcela da população no contexto pós 

pandemia.
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INTRODUÇÃO 
 

A declaração de pandemia da Covid-19 

feita pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) em 11 de março de 2020, após a 

ocorrência de numerosos casos em 114 países, 

alterou a dinâmica socioeconômica mundial. 

Dentre as recomendações oficiais para pre-

venir a doença e amenizar a propagação do 

vírus, destacam-se o uso de máscaras e o 

distanciamento social. (JÚNIOR et al., 2021). 

Embora essas medidas isoladamente sejam 

incapazes de impedir a transmissão do vírus, 

sabe-se que a quarentena e o isolamento social 

inlcusive dos indivíduos assintomáticos são 

fatores deter-minantes para a redução do 

número de casos da doença (ÁVILA et al., 

2021). 

Dessa forma, uma vez constatada sua 

eficácia, o isolamento social foi adotado por 

vários países e a população foi orientada a 

evitar sair de casa principalmente ao constatar 

suspeitas de contágio, praticando além disso o 

isolamento físico por um tempo mínimo de 

quatorze dias, o equivalente ao período de 

incubação do vírus Sars-CoV-2 (SILVA et al., 

2020). 

Nesse contexto, observou-se que os 

grupos de risco mais alertados nos meios de 

comunicação de massa e priorizados nas 

campanhas de vacinação consistem principal-

mente em idosos, pessoas com patologias 

crônicas e indivíduos imunocomprometidos, 

uma vez que são considerados como os mais 

susceptíveis a desenvolverem complicações 

ao contágio, segundo a OMS. As elevadas 

taxas de mortalidade observadas na população 

idosa se explicam, desta feita, pelo agrava-

mento dos casos em menor espaço de tempo 

(SILVA et al., 2020). 

Sobre essa temática, nota-se que os 

aspectos fisiológicos do envelhecimento fre-

quentemente contribuem para a dependência 

dos idosos às interações sociais, ainda mais 

quando há necessidade de auxílio para desem-

penhar suas atividades básicas diárias. 

Percebe-se portanto, diante da situação atual, 

que para tratar os dilemas dessa população de 

maneira tridimencional, deve-se pensar não só 

nas questões físicas que os acometem, mas 

também em fatores culturais e emocionais 

passíveis de gerarem sentimentos de raiva, 

exclusão e impotência. Além disso, considera-

se também como agravante para tal situação a 

ruptura na convivência familiar, que, apesar 

de se apresentar como medida de segurança, 

torna a experiência da pandemia mais difícil 

(ÁVILA et al., 2021). 

Pensando no atual cenário do país e na 

subsequente redução da qualidade de vida da 

população idosa, faz-se necessária maior 

abordagem sobre o tema. A presente revisão 

da literatura objetivou apresentar dados sobre 

os impactos socioemocionais da pandemia da 

Covid-19 a esses indivíduos na sociedade 

brasileira. 

 

MÉTODO 
 

O presente estudo é uma revisão narrativa 

da literatura que tem como questão norteadora 

a saúde mental de idosos brasileiros durante a 

pandemia atual. Foram consultadas bases de 

dados vinculadas à saúde a fim de coletar e 

analisar estudos que pudessem ser úteis para o 

esclarecimento da narrativa. Primeiramente, 

as palavras-chave foram definidas com o 

auxílio dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS): “Covid-19”, “Idosos”, “Isolamento 
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Social” e “Saúde Mental”, e cruzadas entre si 

a partir do operador booleano “AND”.  

Em seguida, durante o período de agosto 

de 2021 a busca bibliográfica foi realizada nos 

seguintes bancos de dados: Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), que reúne pesquisas de 

fontes como Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

MedLine, bem como Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), dentre outros 

jornais com publicações voltadas para a área 

das Ciências Biológicas, tal qual o Brazilian 

Journal of Health Review.  

Foram incluídos os artigos disponíveis 

gratuitamente em meio online, publicados em 

português entre os anos de 2020 e 2021, 

conforme data o início das medidas sociais de 

prevenção contra o vírus da Covid-19. Aque-

les que não estavam de acordo com a temática, 

por não tratarem da população idosa no 

contexto da pandemia no território brasileiro e 

não atenderem os demais critérios de inclusão, 

foram descartados. 

Reunindo as pesquisas de todas as bases 

de dados, foram selecionados 22 artigos que 

correspondiam ao assunto, dos quais 10 foram 

excluídos após a leitura dos resumos por 

motivos de repetição ou não correspondência 

aos critérios de inclusão. Dos restantes, 5 

trabalhos foram selecionados para compor o 

estudo, após a leitura na íntegra. Os resultados 

foram apresentados de forma descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram identificados e selecionados para 

análise artigos de revisões sistemáticas e 

artigos originais. Os estudos estão apresen-

tados no Quadro 25.1, o qual sintetiza suas 

informações principais: autores e ano de 

publicação, título e objetivos. 

 

Quadro 25. 1 Síntese dos estudos incluídos na pesquisa 

 

Autores e Ano de publicação Título Objetivos 

JÚNIOR et al., 

2020 

Ansiedade em idosos em tempos 

de isolamento social no Brasil 

Apresentar possíveis estratégias 

analítico-comportamentais 

relevantes para o enfrentamento 

da ansiedade durante a pandemia 

de Covid-19 por idosos. 

ÁVILA et al., 

2021 

Fatores associados aos sintomas 

de depressão entre idosos 

durante a pandemia da Covid-19 

Identificar os fatores associados 

aos sintomas de depressão entre 

idosos durante a pandemia do 

COVID-19. 

AGUIAR et al., 

2021 

Covid-19 e seu impacto na saúde 

mental do idoso, uma revisão da 

literatura 

Compreender as alterações 

comportamentais e mentais dos 

idosos durante o período da 

pandemia e com isso contribuir 

para as pesquisas da COVID-19. 

VALE et al., 

2020 

COVID-19 e idoso: medidas de 

isolamento social e exacerbação 

da violência e abuso familiar 

Compreender o impacto das 

medidas de isolamento social na 

pandemia da COVID-19 frente 

ao aumento nos índices de abuso 
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e violência familiar para com o 

idoso. 

OLIVEIRA et al., 

2021 

A saúde mental dos idosos em 

tempos de pandemia Covid-19 

Compreender os aspectos 

referentes à saúde mental e 

emocional de pessoas idosas no 

contexto da pandemia por 

COVID-19. 

 

Constatou-se que a falta do convívio 

social, a perda financeira e a constante preo-

cupação com a própria saúde, a de parentes e 

de amigos, desencadearam uma série de 

fatores negativos para a qualidade de vida 

principalmente do indivíduo que se enquadra 

no grupo de risco pela idade avançada, dos 

quais, observa-se o aumento de sintomas de 

depressão, ansiedade, estresse, raiva, medo, 

transtorno do pânico, insônia e uso de 

substâncias, em especial, o tabaco. Já em 

casos de pacientes confirmados ou com 

suspeita de Covid-19, é comum o relato de 

solidão, tédio e raiva, (FARO et al., 2020), 

afirmações que são confirmadas a partir do 

estudo realizado por Aguiar et al. (2021). 

Já Oliveira et al. (2021) também atribuem 

ao contexto pandêmico como um todo, e não 

só à medida de isolamento social, a exacer-

bação nos casos de doenças mentais, uma vez 

que os fatores econômicos e o fácil acesso aos 

veículos de informação que diariamente 

acompanham o desenvolvimento da pandemia 

podem influenciar negativamente na saúde 

dos idosos e daqueles que os acompanham 

(OLIVEIRA et al., 2021). 

Ávila et al. (2021) propuseram uma 

elucidação acerca da prevalência de trans-

tornos depressivos na população idosa durante 

a pandemia. Primeiramente, perguntas de 

caráter pessoal foram propostas à população 

através de um formulário online (sexo, estado 

civil, idade, dentre outros), e, em um segundo 

momento, fez-se uso de um formulário PHQ-

9, questionário utilizado para avaliar os 

sintomas de transtorno depressivo maior. 

Assim, concluíram que mais de 90 % dos 

idosos não apresentaram nenhum indício de 

depressão. Apesar do alto índice negativo, que 

vai de encontro às informações obtidas nos 

demais estudos, os resultados demonstraram 

que, dentre os que apresentaram resultados 

positivos, a prevalência relaciona-se com o 

sexo, sobressaindo o sexo feminino, renda, 

relacionando maior poder financeiro com 

menos casos, e estado civil, em que os não-

casados estão em maior número dentre os que 

relatam sintomas depressivos, possivelmente 

por sentirem-se mais sós. Ademais, dado 

importante revela que os idosos em estado de 

isolamento social tiveram escore maior para 

esses sintomas do que os que não estão 

isolados, por aumentar o sentimento de 

solidão (ÁVILA et al., 2021).  

Além disso, foi possível observar também 

a partir dos estudos de Vale et al. (2020) o 

aumento do risco de surgimento de novas 

situações abusivas para com os idosos, tendo 

em vista aqueles que vivem em abrigos ou 

contam com a presença de um cuidador em 

casa. É demonstrado que 10 % dos adultos 

mais velhos que vivem em casas de abrigo são 

afetados por maus tratos, porém, o contato 

mais próximo e constante entre possíveis 

vítima e agressor, causado pelo imperativo da 

quarentena, e o aumento no consumo domés-
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tico de bebidas alcoólicas e tabaco durante 

esse mesmo período, gerou um crescimento 

nos índices de violência à essa população 

vulnerável. Dentre os tipos de abuso que os 

idosos sofrem estão: abuso físico, emocional, 

financeiro, da ordem da negligência ou 

qualquer combinação deles (VALE et al., 

2020). 

Por fim, a pesquisa de Júnior et al. (2020) 

analisou a existência de quadros de ansiedade 

e medo adquiridos pelos idosos no cenário de 

pandemia, os quais foram gerados pelo 

distanciamento social de familiares e amigos, 

pela dificuldade com as tecnologias que se 

tornaram a única via de comunicação com 

outras pessoas, e pelos relatos dos elevados 

números de óbitos pelo SARS-CoV-2, além 

da instabilidade econômica do país, o que 

gerou desemprego e comprometeu diversas 

famílias financeiramente. Os autores sugerem 

que o cenário de tensão e temor pode ser 

amenizado com uma rotina de atividades 

físicas que ajudam na liberação do estresse e 

melhora do sistema imunológico. Esses 

exercícios podem contar com atividades 

motoras que são facilmente adaptáveis ao 

ambiente doméstico, como caminhadas e 

alongamento (JÚNIOR et al., 2020). 

 

CONCLUSÃO 

 
Esta revisão de literatura teve como 

objetivo compreender os aspectos socioemo-

cionais em idosos no contexto da pandemia da 

COVID-19. De acordo com os estudos ana-

lisados, foi possível concluir, primordial-

mente, que a pandemia teve um impacto 

significativo para essa população, tornando-a 

um grupo risco que demanda atenção devido 

às consequências inerentes da contaminação 

pelo Sars-Cov-2.  

Além disso, constatou-se uma amplifi-

cação de doenças de cunho mental e de 

situações agressivas que já ocorriam previa-

mente à pandemia, indicando que o isola-

mento social coloca os idosos em situação de 

maior vulnerabilidade em relação a outros 

grupos etários. Assim, aponta-se que o 

envelhecimento saudável é de suma impor-

tância no atual momento, tanto mais que em 

momentos diferentes deste. 

Frente a esse contexto, foi possível 

perceber que poucas soluções surgiram para 

elucidar meios de sanar a problemática, visto 

ser um evento ainda recente. Portanto, o pre-

sente acapítulo apresentou como intenção 

reunir conjuntos de informações que sirvam 

de base para a implementação de futuros 

estudos, bem como evidenciar a necessidade 

da instauração de práticas resolutivas diante 

da problemática, tais quais políticas públicas 

quanto aos serviços de suporte emocional 

específicos para essa população, que for-

neçam opções de continuidade da qualidade 

de vida e possibilidades seguras de comu-

nicação com uma rede de apoio à pessoa idosa 

preservadoras de sua autonomia.
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INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019, em Wuhan, capital 

da província de Hubei, na China, foi relatado 

um surto de pneumonia, onde foi descoberto a 

nova cepa do novo coronavírus SARS-CoV-2 

(Severe acute respiratory syndrome corona-

virus 2) responsável pela síndrome respi-

ratória aguda grave, até então, desconhecido a 

infectar seres humanos. O vírus espalhou-se 

mundialmente, levando a Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) a reconhecer o surto 

como uma pandemia, fazendo com que os 

diferentes países tomassem medidas e se 

mobilizassem no enfrentamento aos prejuízos 

da contaminação na saúde e na economia 

(BARROS-DELBEN et al., 2020; 

FERGUSON et al., 2020; WANG et al., 

2020). 

O SARS-Cov-2, conhecido popularmente 

como coronavírus, é o agente etiológico da 

COVID-19. Sua transmissão ocorre por meio 

de contato direto de gotículas de saliva ou 

quando aspergidas durante a tosse e espirros 

de um indivíduo doente para um saudável. 

Outra forma de infecção se dá por meio de 

contato com superfícies e objetos contami-

nados com secreções de indivíduos infectados 

(VIEIRA et al., 2020). 

Diante desse fato, a quarentena foi a 

principal forma de contenção da velocidade de 

contaminação pelo coronavírus e da sua 

letalidade. Empre-gada em diversas regiões 

do mundo, ocasi-onou o isolamento e o 

confinamento de grande parte da população, 

levando a mobilização de diversos 

profissionais da saúde para o enfren-tamento 

da situação de crise (BARROS-DELBEN et 

al., 2020). A realização desta medida é tida 

como um recurso extremo, porém, eficaz 

contra a dispersão do vírus, especialmente 

entre os grupos de risco: idosos, indivíduos 

que apresentam alguma comorbidade (LIN, et 

al., 2010). 

A quarentena, para muitos, é considerada 

como uma experiência pessoal desagradável, 

desconfortante ou até mesmo dolorosa. 

Implica em mudanças significativas no estilo 

de vida das pessoas, o que pode levar a 

consequências negativas sobre o ponto de 

vista psicológico e emocional. Ademais, 

algumas famílias precisam ser separadas, 

ocorre a sensação de perda de liberdade, 

solidão, tédio, dúvidas quanto ao futuro, 

suicídios, bem como ataques de pânico e raiva 

e, em casos de perdas pelo novo coronavírus, 

rituais pós morte são impedidos, a fim de 

evitar a aglomeração e disseminação do vírus 

(BROOKS et al., 2020). 

Além da população geral, esses aspectos 

intensificam sintomas de transtornos em 

saúde mental, especialmente entre os grupos 

envolvidos com a COVID-19: pacientes 

diagnosticados com o vírus, a equipe médica, 

os familiares e os suspeitos (KANG et al., 

2020). 

Um levantamento realizado a pedido do 

Conselho Federal de Farmácia (2020) mos-

trou, que a COVID-19 está afetando a saúde 

mental da população brasileira. O confina-

mento de famílias, o aumento nas taxas de 

desemprego e dificuldades financeiras foram 

alguns dos fatores que levaram ao aumento 

das vendas de medicamentos psicoativos. 

Com a realização do presente capítulo, 

objetivou-se reunir informações de pesquisas 

e estudos técnico-científicos produzidos em 

diferentes países a respeito do impacto da 

pandemia na saúde mental da população. O 

trabalho apresenta conceitos relacionados ao 
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cenário do novo Coronavírus e analisa conse-

quências de medidas adotadas para lidar com 

situações do enfrentamento à pandemia e 

como isso tem afetado no aumento do uso de 

fármacos psicoativos. 

 

MÉTODO 

 

Para a obtenção de dados para este 

capítulo, foram realizadas pesquisas biblio-

gráficas que abordam o impacto na saúde 

mental da população frente à pandemia do 

COVID-19 e que leva ao aumento no consu-

mo de fármacos psicoativos. Foram seleci-

onados artigos no portal do Google acadê-

mico, SciELO, LILACS e da revista científica 

The Lancet.  

A pesquisa em questão é do tipo quali-

tativa com o intuito de gerar conhecimentos 

que não possuem aplicação prática prevista. 

Quanto aos objetivos, pode ser classificada 

como explicativa, pois preocupa-se em iden-

tificar as causas que contribuem para a ocor-

rência dos fatos, explicando o porquê através 

dos resultados obtidos.  

A pesquisa foi realizada no período de 

junho a agosto de 2021. Os descritores utili-

zados foram: covid-19, saúde mental, pande-

mia e isolamento social. Para compor essa 

revisão, foram selecionados 26 artigos cien-

tíficos. Foram incluídos artigos publicados na 

língua portuguesa e inglesa que abordavam as 

seguintes temáticas: consequências geradas 

pela pandemia na saúde mental na população 

e em trabalhadores de saúde e o aumento do 

consumo de fármacos psicoativos na pande-

mia do novo coronavírus. Foram excluídos 

artigos relacionados somente à temática da 

doença mental. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Impactos na saúde mental causados 

pela pandemia 

 

De dezembro de 2019 até o momento 

atual, a COVID-19 trouxe grandes conse-

quências globais, não vistas desde a pandemia 

de influenza H1N1, em 1918, com relação a 

um vírus respiratório (FERGUSON et al., 

2020). Atualmente, no mundo foram infecta-

das mais de 222 milhões de pessoas, com mais 

de 4 milhões de mortes notificadas à OMS e 

um total de 5.352.92.296 doses de vacina 

foram administradas até 05 de setembro de 

2021 (OPAS, 2021).  

Assim como foi observado em pandemias 

anteriores, é comum que os olhos dos profis-

sionais de saúde, gestores e cientistas sejam 

direcionados a preocupações com a saúde 

física da população e o enfrentamento ao 

agente patogênico, de tal modo, as conse-

quências sobre a saúde mental tendem a ser de 

certo modo negligenciadas (ORNELL et al., 

2020). 

No entanto, devem ser adotadas medidas 

para frear as consequências psicológicas 

causadas, as quais não devem ser desprezadas 

neste período (BROOKS et al., 2020; XIAO 

et al., 2020), principalmente porque estas, 

podem ser mais prevalentes que a COVID-19 

(ORNELL et al., 2020). 

Diante da pandemia, têm sido presentes na 

população geral, sintomas de ansiedade, 

estresse e depressão (WANG et al., 020). A 

propagação de mitos, fake news e dificuldade 

de compreensão das instruções de saúde, 

tornam-se um agravante desta situação (BAO 

et al., 2020). 

Em um estudo populacional na China, 

realizado por Wang et al. (2020), foram 
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analisadas as implicações na saúde mental 

diante da pandemia do novo coronavírus. Ao 

todo foram 210 participantes em 194 cidades. 

O estudo revelou que os entrevistados apre-

sentaram sintomas moderados a severos de 

ansiedade, estresse e depressão em 28,8 %, 

8,1 % e 16,5 % respectivamente (WANG et 

al. 2020). 

Entre os profissionais de saúde, os 

desafios enfrentados diariamente intensificam 

esses sintomas. Em estudo realizado por 

Zhang et al (2020), com 1.563 médicos que 

trabalhavam em hospitais de diversas cidades 

chinesas, foi constatado a prevalência de 

sintomas de estresse em 73,4 % dos 

profissionais, depressão em 50,7 %, ansiedade 

em 44,7 %, e insônia em 36,1% (ZHANG et 

al., 2020) 

Schuck et al. (2020) publicaram um artigo 

de revisão apontando para o aumento dos 

casos de suicídio, onde, entre as principais 

causas destacam-se: o isolamento social, o 

aumento do medo, vulnerabilidade econô-

mica, redução de atividades físicas e o acen-

tuado uso de álcool, fatores estes, que 

predispõem ao risco de depressão, ansiedade 

e outros transtornos, aumentando assim, o 

risco de suicídio (SCHUCK et al., 2020).  

 

Intervenções adotadas diante da pan-

demia 

 

Como mencionado anteriormente, o 

isolamento social, o aumento do medo, vulne-

rabilidade econômica, redução de atividades 

físicas e acentuado uso de álcool são dados 

que alertam à urgência de intervenções psico-

lógicas em conjunto com as necessidades 

emergentes no atual contexto de pandemia 

(SCHUCK et al., 2020). Neste período o 

aconselhado é a redução, ao mínimo possível, 

dos atendimentos psicológicos presenciais. 

Por isso é necessária a adoção de novas 

estratégias, como o oferecimento de serviços 

através da internet, telefone e outras mídias 

sociais (WANG et al., 2020; XIAO et al., 

2020). 

Devido à elevada demanda relacionada à 

saúde mental nesse período, a falta de pro-

fissionais capacitados e a necessidade de 

soluções rápidas e eficientes, têm sido ado-

tadas práticas como a ação estratégica “O 

Brasil Conta Comigo – Profissionais da 

Saúde” que foi publicada em 31 de março de 

2020, na Portaria nº 639, do Ministério da 

Saúde, que dispõe acerca da capacitação e do 

cadastramento de profissionais da saúde para 

o combate à COVID-19, incluindo entre eles, 

psicólogos (BRASIL, 2020). 

A Comissão Nacional de Saúde da China 

propôs uma divisão de pessoas e grupos 

afetados, organizada em quatro níveis, consi-

derando o grau de necessidade na escolha para 

a oferta de intervenções. No nível 1 encon-

tram-se casos mais suscetíveis à problemas de 

saúde mental: pessoas hospitalizadas com o 

vírus confirmado ou condição física grave e 

profissionais da saúde que atuam ou não na 

linha de frente; no nível 2 estão as pessoas 

isoladas com sintomas leves como febre, 

pessoas suspeitas ou em proximidade com 

casos confirmados; nível 3, pessoas que 

convivem com os níveis 1 e 2, isto é, fami-

liares, amigos e colegas e ainda equipes de 

resgate que colaboram com ações de resposta 

à COVID-19; e por fim, no nível 4, pessoas 

afetadas pelas ações de prevenção e controle, 

grupos suscetíveis e a população de modo 

geral (DUAN et al., 2020; LI et al., 2020). 
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Além disso, a intensa atividade de 

pesquisa ao redor do mundo levou ao 

desenvolvimento de vacinas. O clamor da 

população pela vacina mobilizou a OMS, 

governos, indústrias farmacêuticas, cientistas 

e instituições não governamentais, levando 

mais de quarenta países a um movimento 

nunca antes visto, de arrecadação de fundos 

para o desenvolvimento e produção de tal 

(HOSANGADI et al., 2020). 

 

Aumento no consumo de fármacos 

psicoativos 

 

Os fármacos psicoativos também 

chamados de substância psicotrópica, droga 

psicotrópica ou simplesmente psicotrópico, 

são destinados a pacientes com distúrbios 

psicológicos e apresentam propriedades bio-

químicas que alteram o humor, a consciência 

e o comportamento, uma vez que essas su-

bstâncias atuam sobre o cérebro, alterando de 

alguma forma o psiquismo e, consequente-

mente, o comportamento humano (FERRAZ, 

2018).  

Em decorrência do aumento da incidência 

de distúrbios psicológicos houve um aumento 

na prescrição e consumo de fármacos psico-

ativos, cenário que levou os pesquisadores a 

realizarem estudos sobre o impacto gerado nas 

vendas de fármacos para tratamento dos 

problemas psicológicos. Foi constatado um 

aumento de aproximadamente 14% nas 

vendas de antidepressivos e estabilizantes de 

humor, sendo estes, utilizados em casos de 

transtornos afetivos, tais como a depressão, 

distimia e transtorno afetivo bipolar. Obser-

vou-se no estudo, um crescimento maior nas 

vendas de janeiro a julho de 2020, quando 

comparadas ao mesmo período em 2019, o 

número de unidades vendidas aumentou cerca 

de 7,8 milhões (CONSELHO FEDERAL DE 

FARMÁCIA, 2020). 

Em uma outra pesquisa, desta vez relaci-

onada ao aumento do consumo de fito-

terápicos usados para amenizar sintomas de 

ansiedade e insônia, apresentou dados da 

subsidiária brasileira da farmacêutica Aspen 

Pharma, onde mostra, que em maio de 2019 

houve um aumento pela procura por um dos 

fitoterápicos que a empresa fabrica, passando 

de 118 mil unidades para 188 mil comer-

cializadas, configurando um aumento de 59% 

(CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 

2020) 

Uma pesquisa em que foi analisado o uso 

de medicamentos na América do Norte, mos-

tra que o número de prescrições realizadas de 

medicamentos antidepressivos, ansiolíticos e 

anti-insônia aumentaram em 21% entre 16 de 

fevereiro e 15 de março, com um disparo na 

semana de 15 de março, quando a COVID-19 

foi declarada como uma pandemia. O maior 

aumento foi nas prescrições de medicamentos 

ansiolíticos, 34,1 %. Antidepressivos e medi-

camentos para distúrbios do sono aumentaram 

18,6 % e 14,8 %, respectivamente (EXPRESS 

SCRIPTS, 2020). 

 

Cenário atual 

 

Diante da atual situação causada pelo 

novo Coronavírus na saúde mental da popu-

lação mundial, é possível verificar que os 

resultados apontam para um problema 

urgente. Evidências sugerem que a ansiedade, 

a insônia, o uso de medicamentos psico-

trópicos e o uso impróprio de drogas estão 

aumentando durante a atual pandemia, bem 
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como as taxas de suicídio (SCHUCK et al., 

2020). 

Frente a uma pandemia causada por um 

microrganismo patogênico, inicialmente a 

atenção é destinada a busca por vacinas e 

medicamentos, já as consequências da pan-

demia, como desemprego (SILVA et al., 

2020) e problemas psicológicos ficam em 

segundo plano (ORNELL et al., 2020). 

Porém, nesse momento a população necessita 

que os problemas decorrentes da pandemia 

sejam mitigados por meio de políticas pú-

blicas, sendo as possibilidades de medida 

mitigatória: incentivar a participação de 

equipes multidisciplinares de saúde mental 

nos níveis nacional, estadual e municipal; 

criar protocolos de gerenciamento de estresse, 

trauma, depressão e comportamento de risco e 

garantir recursos e infraestrutura adequados 

para os serviços de saúde mental, além de 

desenvolvimento de materiais psicoedu-

cacionais facilmente acessíveis à população 

(ORNELL et al., 2020). 

Quanto ao uso de fármacos psicoativos, 

foi realizada a verificação cruzada de quatro 

bancos de dados e detectadas interações 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas entre 

medicamentos psicotrópicos e fármacos em-

pregados no tratamento médico da COVID-

19. Indicando entre elas, o risco aumentado de 

infecções secundárias, agravamento da função 

respiratória em pessoas infectadas e aumento 

de eventos cardiovasculares (OSTUZZI et al., 

2020). 

Assim, a Organização Pan-Americana de 

Saúde (2020), alerta que o uso de medica-

mentos deve ser limitado aos casos estrita-

mente essenciais e somente prescritos por 

profissionais especialistas. Não se recomenda 

o uso indiscriminado e por longos períodos de 

psicofármacos, pois alguns deles, como os 

tranquilizantes, possuem efeitos secundários 

importantes e podem causar tolerância e 

dependência. Dentre esses efeitos pode-se 

citar diminuição da atividade psicomotora, 

prejuízo da memória, tontura, déficit de 

atenção, prejuízo ao dirigir veículos e operar 

máquinas, depressão do Sistema Nervoso 

Central pela associação com o álcool, entre 

outros (CARVALHO et al., 2006).  

Deste modo, os profissionais da saúde 

envolvidos na prescrição de medidas farma-

cológicas, devem realizar trocas de conheci-

mentos e recomendações ativamente sobre a 

correta e segura indicação de medicamentos e 

ainda, de estratégias alternativas durante a 

crise atual (LUYKX et al., 2020). 

 

CONCLUSÃO 

 

A pandemia da COVID-19 gerou uma 

crise global, portanto, esforços coletivos de-

vem ser tomados para lidar com esse vírus que 

já perdura por meses. Ela não só provocou 

inúmeras consequências políticas e econô-

micas no mundo, como também afetou 

fortemente a saúde mental da população. 

Dessa forma, é necessário que os profis-

sionais de saúde compartilhem conhecimen-

tos a respeito da correta e segura prescrição de 

fármacos psicoativos e orientem os pacientes 

quanto a utilização, a fim de diminuir o uso 

impróprio desses medicamentos. Além disso, 

é preciso desenvolver novas estratégias de 

atendimento psicológico, pois há urgência 

dessas intervenções em conjunto com as ações 

de resposta à pande-mia, ressaltando a impor-

tância de psicólogos, psiquiatras e assistentes 

sociais na busca de soluções para amenizar o 

sofrimento da população. 
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INTRODUÇÃO 

A pandemia do coronavírus, experiment-

ada mundialmente em 2020, chegou rápida-

mente de maneira que não houve tempo 

necessário para um devido preparo, tanto do 

governo quanto da população, em relação a 

medidas socioeconômicas e sanitárias. Como 

resultado, a pandemia causou um enorme 

impacto na sociedade permeando as esferas 

econômica e emocional. O assunto viralizou e 

tornou-se a notícia mais ouvida nos noti-

ciários, assistida nas redes sociais e discutida 

nos relacionamentos. Consequentemente, 

presume-se que as respostas antagônicas de 

saúde mental tenham se expandido conside-

ravelmente devido à própria pandemia e ao 

fluxo incessante de notícias e relatórios que 

aceleram e disseminam o desespero e o medo 

em grande escala. Assim, complicações de 

saúde a nível psicológico, em relação ao 

COVID-19, podem ser profundamente 

prejudiciais e mais duráveis do que o próprio 

vírus, independentemente da classe social 

(DEPOUX et al., 2020). 

O Transtorno Obsessivo-Compulsivo 

(TOC) é caracterizado por obsessões (pensa-

mentos recorrentes e negativos, geradores de 

ansiedade) e compulsões (atos conscientes, 

padronizados e recorrentes), em que as últi-

mas ocorrem em resposta às primeiras. Assim, 

torna-se consolidado que o TOC e seus 

sintomas são aceitos como comprometedores, 

particularmente naqueles que se encontram 

em estado de vulnerabilidade mental 

(BOTTAS et al., 2005) e o conceito de doença 

e o contexto atual servem de base para a 

compreensão do aumento e /ou intensificação 

dos casos de TOC durante a pandemia. A 

dificuldade no diagnóstco do TOC costuma 

levar à sua detecção tardia, o que, como 

consequência durante a pandemia, pessoas 

com esse transtorno teriam seus sintomas 

agravados se não diagnosticados e tratados 

previamente.  

Quando a situação de pandemia foi 

declarada, o lockdown foi implementado de 

forma radical e destacado em todas as fontes 

da mídia, devido ao risco de alto contágio da 

doença. A notícia também enfatizou medidas 

de higiene e o alto índice de mortalidade 

decorrente da contaminação pelo vírus. 

Assim, o sentimento de medo, comum nos 

indivíduos com TOC, acentuou-se, em virtude 

de não somente contrair o vírus, mas também 

de propagá-lo a outras pessoas. Dessa forma, 

o aumento da ansiedade intensificou os rituais 

característicos da doença, visto que as 

compulsões se sobrepuzeram às medidas de 

proteção contra a COVID-19. Além disso, a 

campanha “fique em casa” por maior segu-

rança, dificultou o tratamento do transtorno, 

pois este inclui exercícios de exposição a 

situações de angústia, com necessidade de sair 

de casa. Isto posto, neste período pandêmico, 

sugere-se a intensificação dos casos já 

existentes de TOC, devido à regressão dos 

métodos terapêuticos (BANERJEE, 2020). 

Assim, o objetivo desta revisão foi 

explorar o impacto da pandemia no TOC e 

suas possíveis consequências nas pessoas 

propensas e as portadoras desse transtorno. 

Procuramos investigar os pressupostos desta-

cados a fim de verificar a incidência e /ou 

intensificação dos casos de TOC. Portanto, 

esse artigo possui o propósito de auxiliar dife-

rentes profissionais da saúde na identificação, 

prevenção e abordagem terapêutica conforme 

os protocolos de segurança vigentes. Logo, os 

benefícios desse estudo são: para o pesqui-

sador - qualificação profissional, entendi-
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mento do fenômeno e posse de elementos para 

reverter a situação adversa que a pesquisa lida; 

para os acadêmicos - qualificação da prática 

médica em nível de gestão de saúde, por uma 

compreensão científica do problema estu-

dado; para a comunidade- a compreensão da 

importância do auxílio de um médico psi-

quiatra ou psicólogo no tratamento, bem como 

na prevenção de transtornos mentais, a 

exemplo do TOC.  

 

MÉTODO 

 

Este estudo utilizou as bases de dados 

Brasil Scientific Eletronic Library Online 

(Scielo), National Livrary on Medicine 

(NML), National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) e Elsevier (Figura 27.1) 

no período de 1º de julho a 31 de dezembro de 

2020. Foi realizada uma busca com base nos 

descritores: COVID-19, saúde mental, TOC, 

terapia cognitiva-comportamental e pandemia 

(Quadro 27.1). 

A triagem do material bibliográfico obe-

deceu aos seguintes critérios de inclusão, 

conforme mostrado na Figura 1: Artigos em 

inglês e português; Relacionamento direto 

com o objeto do estudo; Ausência de conflito 

de interesses e Artigos publicados nos últimos 

15 anos.  

 

Figura 27.1 Processo de triagem e processo de obtenção dos artigos escolhidos para este estudo 

 

 

Legenda: PubMed representa um recurso gratuito elaborado pela NCBI, na NLM e o PubMed Central (PMC) apresenta 

artigos completos, sendo condicionado ao PubMed.  

 

Quadro 27. 1 Processo de busca bibliográfica utilizada no estudo, com as etapas de busca e triagem, 

a fim de encontrar artigos que respondam à questão da hipótese de pesquisa 

 

Palavras-chaves Número de artigos 

COVID-19 68.634 

Saúde Mental 217.518 

TOC 5.606 

Terapia Cognitivo-Comportamental  27.722 

Pandemia 64.476 

Total 76791,2 
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A seleção final dos artigos deu-se por 

meio da leitura do título, do resumo e, em caso 

de dúvida, do artigo na íntegra. Nos artigos 

selecionados foram identificadas questões de 

interesse de pesquisa e os pesquisadores 

sistematizaram essas informações para a 

elaboração da Revisão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados setenta e seis mil 

artigos, dos quais 30 atenderam aos critérios 

de seleção da pesquisa para a identificação de 

propostas que respondessem ao questiona-

mento do estudo. Houve discrepância nos 

valores das seguintes palavras: "mental 

health" e "OCD". A primeira palavra (mental 

health) tem um valor elevado, demonstrando 

que existe um número significativo de publi-

cações sobre o assunto. O segundo (OCD) 

apresenta um valor nitidamente baixo, deter-

minando que um menor número de publi-

cações relacionadas ao tema. 

A partir dessa constatação, foram for-

madas hipóteses que buscaram explorar a 

associação entre a pandemia e o TOC, como 

por exemplo: as formas de manifestações da 

doença, dificuldades em identificar o tarans-

torno e como as mudanças no comportamento 

das pessoas com ou propensas ao TOC devem 

ser reavaliadas, a fim de proporcionar novas 

formas de intervenção precoce, rápida e eficaz 

para esses pacientes, seguindo, sobretudo, 

diretrizes de segurança devido à continuidade 

da pandemia. 

 

TOC e suas manifestações  

 

As compulsões são entendidas como res-

postas às obsessões e são identificadas como 

atitudes conscientes, com um determinado 

padrão, e que ocorrem rotineiramente, com o 

objetivo de aliviar as apreensões geradas pelas 

obsessões (American Psychiatric Association, 

2014). Assim sendo, o TOC manifesta uma 

variedade de sintomas, como medo de conta-

minação, rituais persistentes e duradouros, 

pensamentos inadequados, desagradáveis e 

incontroláveis quando não tratados adequa-

damente por profissionais competentes, con-

forme mostrado na Quadro 27.1. Além disso, 

as constantes verificações e rituais podem 

aumentar gradualmente e dificultar as tarefas 

diárias do indivíduo e de sua família (JI et al., 

2020).  

Um indivíduo com TOC tem uma 

percepção distorcida da realidade e se consi-

dera com excessiva responsabilidade nas di-

versas situações vivenciadas, causando angus-

tia e desespero ao perceber que não tem capa-

cidade de estar sempre no controle de todos os 

eventos (SIEV et al., 2010). O quadro clínico 

do TOC muitas vezes é camuflado, pois o 

sujeito com o transtorno tem consciência de 

seus próprios pensamentos absurdos e da 

amplificação de seus sintomas, o que causa 

constrangimento e medo de sofrer precon-

ceito, causando uma luta exacerbada para 

ocultar essas manifestações (TORRES & 

SMAIRA, 2001). Os sinais do transtorno po-

dem aparecer em qualquer faixa etária e não 

dependem da classe social do indivíduo. De 

acordo com Rosário-Campos (2001), quando 

visto na infância, o TOC tende a afetar mais 

os homens e, quando observado na idade 

adulta, atinge mais o sexo feminino, indicando 

que o início do TOC tende a ocorrer mais cedo 

nos homens do que nas mulheres. 

Como tal, o TOC é profundamente hetero-

gêneo no que diz respeito à expressão dos 
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sintomas, devido à sua variedade e mudança 

ao longo do tempo (TORRES & SMAIRA, 

2001). Assim, as manifestações do TOC 

devem ser analisadas em conjunto com a faixa 

etária e o prognóstico do paciente, uma vez 

que a prematuridade do início dos sintomas é 

um sinal de que o quadro clínico e suas reper-

cussões são mais complexos (CORDIOLI, 

2004). 

 

Quadro 27.2 Informações apresentadas no Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais (DSM-

5) que aborda se o aumento de casos e a intensificação dos existentes estão ocorrendo devido a 

fatores associados à pandemia: 

 

 

Dificuldades no diagnóstico do TOC  

 

Os parâmetros para o diagnóstico de TOC 

de acordo com o Manual Diagnóstico e Esta-

tístico de Transtornos Mentais (DSM-5), bem 

como a Classificação Estatística Interna-

cional de Doenças e Problemas Relacionados 

à Saúde (CID-11) destacam que o TOC se 

distingue pela manifestação de obsessões e 

compulsões. Assim, uma das dificuldades do 

diagnóstico do TOC é a identificação da idade 

exata de início dos comportamentos e pensa-

mentos típicos da doença psíquica, visto que 

uma parcela significativa dos pacientes muitas 

vezes não percebe ou tem compreensão do 

início das manifestações (rituais, comporta-

mentos repetitivos e pensamentos obses-

sivos). Nesse sentido, os pacientes podem des-

considerar a duração do transtorno, pelo fato 

de os sintomas se apresentarem de forma 

moderada e leve, postergando o tratamento 

(STEIN et al., 2020). 

Geralmente, os casos característicos de 

TOC são facilmente identificados por profis-

sionais qualificados, no entanto, o transtorno 

apresenta múltiplas correlações com diversos 

transtornos mentais, como depressão e 

esquizofrenia, o que pode dificultar sua iden-

tificação como doença primária (TORRES, 

2001). Nesse contexto, Prazeres et al. (2007), 

em sua pesquisa com 70 pacientes com trans-

tornos de ansiedade, constataram que porta-

Dúvida: O aumento dos casos e a intensificação dos já existentes, podem ter ocorrido em virtude de: 

Fatos sobre a dúvida abordada Dados segundo o DSM-5 

Presença de crenças disfuncionais como 
excesso de perfeccionismo, intolerância à 

incerteza, tendência a superestimar a ameaça 

Parcela significativa dos portadores do TOC 
possuem “crenças disfuncionais”, a exemplo da 

percepção acentuada de obrigação ou 
compromisso, além da propensão a maximizar a 

ameaça. 

Indivíduos com TOC na infância, que 
obtiveram tratamento e controle efetivo até a 
adolescência, não estão livres do transtorno, 
podendo esse retornar devido a algum fator 

desencadeante (pandemia). 

40% das pessoas que detiveram o início do 
transtorno na infância ou no período da 

adolescência podem adquirir remissão até o 
começo da idade adulta 

Pessoas que passaram por eventos 
traumáticos têm maior probabilidade de 

desenvolverem o TOC. 

Experiências de notável estresse, bem como 
traumatizantes estão relacionados a uma tendência 

significativa de desencadear o TOC. 
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dores do TOC têm probabilidade reduzida, 

quando comparada a outros transtornos psi-

quiátricos, como a síndrome do pânico, de 

atingir a remissão espontânea de seu quadro 

clínico. 

Ademais, crianças dentro da faixa etária 

de dois a seis anos de idade, exibem deter-

minados rituais e superstições comuns na 

infância, seja a negação em tomar banho caso 

não esteja com um brinquedo específico, e em 

momentos, como durante as refeições, cujos 

alimentos devem estar organizados de ma-

neira padronizada e rotineira. No entanto, 

essas crenças e repetições não se enquadram 

na definição de TOC, uma vez que não 

comprometem o desenvolvimento da criança. 

Entretanto, embora esses comportamentos 

não tenham a mesma regularidade e expres-

sividade do TOC, eles podem estar errone-

amente associados ao transtorno. Além disso, 

é necessário identificar quando os compor-

tamentos ritualísticos tornam-se uma patol-

ogia, sendo de extrema importância a inter-

venção familiar e a busca por atendimento 

profissional qualificado. Portanto, para fazer 

um diagnóstico preciso, eficaz e precoce da 

doença, é fundamental considerar a idade, a 

durabilidade e a intensidade dos sintomas, 

além dos impactos futuros da doença no 

indivíduo e na família (ROSÁRIO-CAMPOS 

& MERCADANTE, 2000). 

 

A pandemia da COVID-19 e seus efeitos 

sobre o TOC  

 

Considerando o atual panorama global de 

intensificação dos casos e transmissão da 

COVID-19, os indivíduos com TOC são 

direta e intensamente afetados pela pandemia. 

Por outro lado, essa população está acostu-

mada a viver suas vidas (antes mesmo da 

origem do SARS-CoV-2) evitando possíveis '' 

ameaças '' e adotando hábitos compulsivos. 

Contudo, devido ao aumento dos transtornos 

de ansiedade perante a disseminação do vírus, 

há um medo crescente de contaminação por 

indivíduos com TOC, favorecendo rituais e 

obsessões (FINEBERG et al., 2020). Assim, a 

fim de enfatizar o impacto da pandemia nas 

pessoas com TOC, um estudo do Depar-

tamento de Saúde Mental e Dependência do 

norte da Itália, indica aumento no número de 

atendimentos de emergência psiquiátrica em 

períodos de quarentena, em relação ao ano de 

2019 (CAPUZZI et al., 2020). Ademais, junto 

com o surgimento da COVID-19, aqueles com 

diagnóstico de quadro clínico de TOC, que já 

apresentavam atenuação dos sintomas ou es-

tavam recuperando-se gradativamente, apre-

sentaram piora dos sintomas durante o período 

de isolamento social. Dessa forma, há a 

necessidade de profissionais qualificados para 

assistir, tanto aqueles cujos sintomas ainda 

são recorrentes, quanto aqueles em que uma 

melhora crescente é identificada, com o 

objetivo de prevenir recaídas (PRESTIA et 

al., 2020). Além disso, há atualmente um 

interesse limitado na repercussão da pandemia 

no tratamento de pacientes com TOC, 

particularmente no que diz respeito ao método 

de prevenção de exposição e resposta (EPR) 

(SHEU et al., 2020), uma vez que as 

abordagens terapêuticas atuais incluem EPR e 

medicação serotoninérgica combinada 

(PITTENGER, 2017). Diante disso, os 

profissionais que oferecem tratamento psico-

lógico e psiquiátrico baseado em evidências 

devem organizar a forma como abordam a 

terapia desses pacientes, garantindo concomi-

tantemente sua proteção e segurança (SHEU 
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et al., 2020). Assim, Collins e Coles (2017) 

relatam que o ERP demonstra 70-80 % de 

eficácia no tratamento do TOC. Contudo, o 

estado de pandemia levou a mudanças nas 

medidas de saúde pública, o que não impede a 

continuação da terapia de exposição (SHEU et 

al., 2020). 

Outro aspecto essencial do panorama 

global atual refere-se ao risco de suicídio. 

Mesmo que o TOC não se qualifique como 

uma doença com tendência significativa ao 

suicídio, Fineberg et al. (2020) mostraram que 

pessoas com uma condição obsessiva preo-

cupante, depressão relacionada a diferentes 

transtornos, personalidade bipolar e trans-

tornos alimentares demonstraram aumentos 

perceptíveis de risco, também devido aos 

elementos aditivos causados pela COVID-19. 

Desse modo, conforme recomendado pelo 

Colégio Internacional de Transtornos do 

Espectro Obsessivo Compulsivo (CITEOC) e 

a Rede de Pesquisa para Transtornos 

Obsessivo-Compulsivos e Relacionados 

(RPTOC) do Colégio Europeu de Neuropsico-

farmacologia, é essencial rastrear indivíduos 

com TOC que possam ter tendência ao sui-

cídio, utilizando determinados instrumentos, 

como a Columbia Suicide Severity Rating 

Scale e, em situações mais graves, a 

hospitalização do doente (FINEBERG et al., 

2020).  

Assim, diretrizes de controle e restrição, 

que existem para conter a disseminação da 

nova pandemia de coronavírus, podem inten-

sificar o número de transtornos psiquiátricos, 

bem como acentuar o quadro clínico de do-

enças mentais (PRESTIA et al., 2020). Dessa 

forma, os pacientes com TOC têm apre-

sentado alterações em seus sintomas durante a 

quarentena, sendo que o medo da conta-

minação aumenta gradativamente. De acordo 

com Prestia et al. (2020) na primeira pesquisa 

de análise de sintomas de pacientes com TOC, 

no contexto da SARS-COV-2, elaborada 

usando o escore de Gravidade Obsessiva 

Compulsiva de Yale-Brown (Y-BOCS), e 

comparando os resultados antes e durante o 

período pandêmico, houve um aumento na 

intensidade do comportamento obsessivo-

compulsivo. Consequentemente, o sentimento 

de medo nesses indivíduos se apresenta como 

um instrumento de proteção que a pessoa 

manifesta quando exposta a situações de 

perigo ou ameaça. Entretanto, esse medo, que 

se expressa de forma desproporcional à 

realidade atual, pode resultar em uma série de 

alterações mentais graves, como ansiedade e 

TOC (GARCIA, 2017).  

Por fim, considerando o TOC como um 

transtorno de tratamento moroso, principal-

mente quando diagnosticado tardiamente, 

percebe-se uma influência negativa da 

pandemia nos indivíduos com ou predispostos 

ao transtorno, devido à dificuldade de en-

frentar um novo cenário onde o medo e a 

ansiedade se tornaram constantes e progres-

sivamente incontroláveis. Portanto, Ji et al. 

(2020) indicam a correlação entre a influência 

do ambiente e da psicologia no TOC, no qual 

o medo exacerbado à um evento estressante 

reflete diretamento na incidência ou agrava-

mento desse transtorno. 

 

A mídia e a pressão da sociedade como 

protagonistas do avanço ou descoberta 

do TOC 

 

Com a eclosão da nova pandemia de 

coronavírus, decretada em 2020 pela Organi-

zação Mundial da Saúde (OMS), houve um 
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aumento significativo de reportagens relaci-

onadas ao SARS-CoV-2.  Esses relatórios 

costumam listar o número de indivíduos in-

fectados pelo vírus, mortes diárias, tempo de 

internação e incubação do vírus. A mídia 

também destacou recomendações de medidas 

de restrição, higiene e isolamento social 

propostas de acordo com o panorama de cada 

país e tendo em vista a evolução da doença 

(WANG et al., 2019). Diante desse viés, 

reconhece-se que a divulgação constante de 

tais informações à população tem estabelecido 

um sentimento de insegurança e medo na 

sociedade, principalmente em indivíduos com 

ou com tendência a desenvolver transtornos 

mentais, como o TOC (SEÇER & ULAŞ, 

2020) Dessa forma, a comunicação contínua, 

pela televisão, rádio e redes sociais, da 

importância da assepsia das mãos, facilidade 

de transmissão e disseminação do vírus pode 

estar correlacionada ao aumento do número de 

pacientes com TOC com agravamento dos 

sintomas (GAO et al., 2020). 

Nesse sentido, com o advento da 

globalização, a informação veiculada em 

diferentes países tornou-se acessível e dispo-

nível para a população quase que instantânea-

mente. Entretanto, meios de comunicação 

duvidosos e relatos carentes de autenticidade, 

confiabilidade, bem como de credibilidade, 

têm levado à difusão de conhecimentos sem 

embasamento e consistência científica. Sendo 

assim, a divulgação de notícias incoerentes ou 

exageradas que possam ser incompatíveis 

com a realidade atual tem efeitos negativos na 

sociedade, principalmente em indivíduos com 

determinados transtornos mentais, como no 

TOC, em que ocorre uma exacerbação das 

manifestações clínicas. Logo, a divulgação de 

informações à população representa uma 

forma de impulsionar e desenvolver práticas 

benéficas à saúde na sociedade, porém, a 

ausência de conhecimento devido à falta de 

estudos adequados, revisões abrangentes e 

publicações científicas, tem acentuado o 

sentimento de incerteza e vulnerabilidade, 

especialmente nesses pacientes (SILVA et al., 

2020). 

Divergências entre relatórios repassados à 

sociedade concomitantemente à carência de 

explicações e informes elucidativos, au-

mentam a comunicação de notícias de origem 

polêmica (DUBEY et al., 2020). Conse-

quentemente, o impacto da quarentena na 

saúde psicossocial de indivíduos com TOC 

tem sido correlacionado a sentimentos de 

incerteza e insegurança quanto ao andamento 

da COVID-19, a oferta limitada de produtos 

básicos, problemas financeiros, o número 

crescente de mortes e o medo de conta-

minação por SARS-CoV-2. Esses temores 

foram reforçados pela desinformação e divul-

gação inadequada sobre, especialmente no 

início da pandemia (BROOKS et al., 2020). 

 

Interferência da pandemia da COVID-

19 no tratamento do TOC 

 

Estudos estão sendo realizados para 

monitorar a influência do COVID-19 em 

pessoas com histórico de doença mental 

grave, especialmente quando associado a 

preocupações que incluem medo do contágio 

do vírus, condições socioeconômicas e situ-

ações ameaçadoras, que afetam mais intensa-

mente quem tem distúrbios ansiosos (SHEU et 

al., 2020). Nesse aspecto, Pittenger (2017) 

afirma que a terapia cognitivo-comport-

amental (TCC) e integrada ao EPR repre-

sentam os métodos mais eficazes para o 
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tratamento do TOC, independentemente do 

nível de gravidade. O EPR é baseado em um 

método progressivo de exibição a eventos que 

fomentam aflições obsessivas, buscando 

controlar pensamentos indesejados e ações 

compulsivas ou evitá-los. A terapia cognitiva 

pode então ser usada para destacar o que foi 

aprendido nos exercícios de exposição (SHEU 

et al., 2020).  

Os pacientes com TOC são frequente-

mente caracterizados como esterilizadores 

excessivos, com atitudes higiênicas compul-

sivas (AARDEMA, 2020). Certamente, entre 

as inúmeras formas de obsessões e compul-

sões, a fobia de sujeira, a intuição de estar 

infectado e a limpeza exagerada são as 

compulsões mais comuns que afetam cerca de 

50 % das pessoas com a doença (BRADY et 

al., 2010). No entanto, parece que as pessoas 

com TOC geralmente tentam resistir a esses 

pensamentos obsessivos e rituais de assepsia 

severa, mas muitas vezes encontram dificul-

dades (KUMAR & SOMANI, 2020). 

Atualmente, essas condutas são reforçadas a 

fim de minimizar a possibilidade de contágio 

e disseminação do novo coronavírus 

(COLLIE., 2020). Nesse sentido, indivíduos 

com o transtorno relacionado à contaminação, 

a EPR compreende o enfrentamento de 

situações que estimulam os rituais e obsessões 

que retratam um grau de risco considerado 

normal; dado que este grau de risco se 

intensificou com o cenário pandemico. Logo, 

ocorreram alteraçoes na EPR objetivando 

assegurar as normativas de órgãos de saúde, 

porém estas modificações não impedem o 

proceguimento dessa modalidade de trata-

mento (SHEU et al., 2020). 

Mudanças no comportamento das pessoas 

com TOC ou com tendência ao transtorno 

devem ser reavaliadas, a fim de proporcionar 

novas formas de intervenção precoce, rápida e 

eficaz para esses pacientes, seguindo, 

sobretudo, diretrizes de segurança devido à 

continuidade da pandemia, uma vez que 

indivíduos com essa doença correspondem à 

população mais atingida no âmbito dos 

distúrbios mentais (FINEBERG et a.l, 2020).  

 

CONCLUSÃO 

 

 O presente capítulo teve como finalidade 

verificar a incidência e/ou intensificação do 

TOC, correlacionando o contexto precedente 

ao COVID-19, com o atual período pan-

dêmico. Nesse viés, foram explorados 

diversos âmbitos em relação ao TOC, como o 

conceito da doença, as dificuldades no 

diagnóstico e os efeitos do novo coronavírus 

nesse transtorno. Por fim, percebeu-se que 

diversos fatores decorrentes da pandemia 

desencadearam os sintomas obsessivo-com-

pulsivos, tais como problemas econômicos, 

pressão familiar, histórico de doenças men-

tais, porém, de forma mais acentuada, a mídia. 

Logo, ratifica-se a intensa necessidade de 

aprimorar a prevenção de reincidências em 

situações de isolamento e vulnerabilidade 

social, desenvolvendo determinadas estra-

tégias, a exemplo das consultas online e do 

gerenciamento psiquiátrico digital aliado ao 

trabalho interdisciplinar da psicologia da 

Terapia Cognitivo-Comportamental. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211364920300798#bib12
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INTRODUÇÃO 

 

As desordens temporomandibulares 

(DTMs) envolvem os músculos mastigatórios, 

as articulações temporomandibulares (ATMs) 

e estruturas associadas. Apesar de sua 

etiologia multifatorial, fatores principais 

como condição oclusal, trauma, estresse emo-

cional, dor profunda e atividades parafun-

cionais podem influenciar o início das DTMs 

ao ultrapassar a adaptabilidade do paciente. 

Estudos epidemiológicos revelam alta preva-

lência de DTM na população geral, variando 

de 40 a 60%, acometendo principalmente 

mulheres entre 20 e 40 anos. É a segunda 

queixa mais comum de dor em consultórios 

odontológicos, atrás apenas da dor de dente 

(OKESON, 2020). 

De acordo com os critérios diagnósticos 

para DTM, os distúrbios podem ser agrupados 

em dois grupos: distúrbios de dor e distúrbios 

articulares. Os distúrbios de dor afetam os 

músculos da mastigação e as ATMs, além de 

compreender também as dores de cabeça 

agravadas pela função mandibular ou para-

função. Os distúrbios articulares incluem des-

locamento do disco, doença articular degene-

rativa e subluxação, que podem se manifestar 

por meio de estalidos, crepitação, abertura 

limitada da boca e desvio/deflexão mandi-

bular (SCHIFFMAN et al., 2014). 

Em 31 de dezembro de 2019, casos de 

pneumonia de causa desconhecida surgiram 

em Wuhan, capital da província de Hubei, na 

República Popular da China. O novo corona-

vírus 2 da síndrome respiratória aguda grave 

(SARS-CoV-2) foi então identificado como o 

agente etiológico do COVID-19. Em 11 de 

março de 2020, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) elevou o COVID-19 ao patamar 

de pandemia devido a surtos globais.  

Níveis alarmantes de transmissibilidade e 

gravidade clínica, ausência de diretrizes para 

o tratamento associada ao colapso dos siste-

mas de saúde, escassez de vacinas e novas 

variantes do SARS-CoV-2 forçaram os gover-

nos a adotar medidas de contenção, como 

toques de recolher, isolamento social e lock-

downs (OMS, 2021).As restrições impostas 

pela pandemia do COVID-19 revelaram 

incertezas em relação a questões de saúde, 

desemprego, educação e vida social que 

levaram ao estresse emocional, ansiedade e 

depressão (ALMEIDA-LEITE et al., 2020). 

Embora nenhum efeito direto do SARS-

CoV-2 na ATM e nos músculos mastigatórios 

tenha sido relatado, o estresse emocional, a 

ansiedade e a depressão estão relacionados 

com o aparecimento, cronicidade e agravo dos 

sintomas de disfunção temporomandibular, 

além de aumentar a frequência de hábitos 

parafuncionais (ROKAYA & KOONTON-

GKAEW, 2020). 

O estresse emocional ativa o eixo 

hipotálamo-pituitária-adrenal aumentando a 

tonicidade muscular por contrações reflexas 

mesmo aos menores movimentos, o que pode 

piorar os sintomas de DTM. Como a pande-

mia do COVID-19 é um fator estressante de 

longa duração, ela pode aumentar cronica-

mente a resposta à dor (OKESON, 2020). A 

pandemia também pode ser percebida como 

um perigo pela amígdala, levando à ansi-

edade. A amígdala está intimamente ligada à 

substância cinzenta periaquedutal, podendo 

aumentar a percepção da dor ao modular a de-

tecção de estímulos nociceptivos (FURQUIM 

et al., 2015; ZELENA et al., 2018). 

A depressão e distúrbios de dor crônica 

tendem a coexistir por terem vias comuns de 
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neuroplasticidade mal-adaptativa, o que reduz 

drasticamente o número de sinapses e afeta 

principalmente o córtex pré-frontal, criando 

um ciclo vicioso em que um piora o outro 

(SHENG et al., 2017). Comportamentos orais, 

como o bruxismo, são atividades parafunci-

onais também relacionadas ao estresse emoci-

onal, à ansiedade e à depressão, além de 

agravarem as DTMs. Essa hiperatividade 

muscular pode ocorrer mesmo em indivíduos 

desdentados, indicando um aumento da con-

tração tônica estática. Os pacientes podem se 

adaptar a essa contração e não relatar nenhum 

sintoma ou, em alguns casos, desenvolver 

DTM. O mecanismo preciso pelo qual os há-

bitos parafuncionais levam à DTM ainda pre-

cisa ser investigado (OKESON, 2020). 

Com o objetivo de fornecer subsídios para 

a tomada de decisões clínicas em pacientes 

com DTM, este capítulo revisou a literatura 

acerca do agravo dos sintomas de DTM 

durante a pandemia do COVID-19. 

 

MÉTODO 

 

A revisão narrativa da literatura foi 

realizada no período de março a agosto de 

2021, por meio de pesquisas de artigos sem 

restrição de idioma e período de publicação 

nas bases de dados: PubMed/MEDLINE (Sis-

tema Online de Busca e Análise de Literatura 

Médica), LILACS (Literatura Latino-Ameri-

cana e do Caribe em Ciências da Saúde), 

SciELO (Biblioteca Eletrônica Científica 

Online), Portal de Periódicos CAPES/MEC 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior/Ministério da Educação), 

Science Direct e Google Scholar. Foram 

utilizados os descritores: COVID-19, Tem-

poromandibular Disorders e Symptoms. 

Os critérios de inclusão foram: estudos do 

tipo coorte, transversal e caso-controle dis-

ponibilizados na íntegra que abordavam as 

temáticas propostas para esta pesquisa. Os 

critérios de exclusão foram: estudos do tipo 

relatos de caso e revisões, cartas ao editor, 

editoriais, além de artigos não disponi-

bilizados na íntegra. Artigos duplicados foram 

automaticamente excluídos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Da busca foram encontrados 76 artigos, 

posteriormente submetidos aos critérios de 

seleção. Após análise dos artigos de acordo 

com os critérios de seleção restaram 13 artigos 

que foram submetidos à leitura completa para 

a coleta de dados. Dos 13 estudos incluídos 

nesta revisão, 1 (8 %) não encontrou relação 

entre o agravo dos sintomas de DTMs e 

COVID-19, enquanto 12 estudos (92 %) 

associaram alguma modificação dos sintomas 

de DTM à pandemia do COVID-19, sendo o 

aumento da dor o principal sintoma descrito. 

Dentre esses 12 estudos, o desfecho dos 

indivíduos que relatavam piora do quadro de 

DTM estava relacionado ao estresse emocio-

nal, à ansiedade, à depressão e às atividades 

parafuncionais. O Quadro 28.1 demonstra os 

artigos incluídos nesta revisão da literatura.  

No início da pandemia, a Itália foi o 

epicentro da doença registrando um recorde 

diário de 969 mortes em 27 de março de 2020, 

enquanto o Brasil registrava 15 óbitos nesse 

dia. Por isso, a Itália conheceu as consequên-

cias do novo coronavírus antes do resto do 

mundo. 
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Quadro 28. 1 Estudos incluídos na revisão organizados por autor e ano de publicação, título, país, 

tipo de estudo e correlação com os sintomas de DTMs 

 

Autor e ano de 

publicação 
Título País 

Tipo do 

estudo 
Correlação 

Asquini et al. 

(2021) 

The impact of COVID-19-related distress on 

general health, oral behaviour, psychosocial 

features, disability and pain intensity in a cohort of 

Italian patients with temporomandibular disorders 

Itália Coorte Positiva 

Di Giacomo et al. 

(2021) 

Psychological impact of COVID-19 pandemic on 

TMD subjects 
Itália Transversal Positiva 

Emodi-Perlman et 

al. (2020) 

Temporomandibular disorders and bruxism 

outbreak as a possible factor of orofacial pain 

worsening during the COVID-19 pandemic – 

concomitant research in two countries 

Israel e 

Polônia 
Transversal Positiva 

Gaş et al. (2021) 

The association between sleep quality, depression, 

anxiety and stress levels, and temporomandibular 

joint disorders among Turkish dental students 

during the COVID-19 pandemic 

Turquia Transversal Positiva 

Karayanni et al. 

(2021) 

Exacerbation of chronic myofascial pain during 

COVID-19 
Israel Transversal Positiva 

Martina et al. 

(2021) 

The perception of COVID-19 among Italian dental 

patients: an orthodontic point of view 
Itália Transversal Positiva 

Matos (2020) 

Ansiedade, depressão e sintomas de disfunção 

temporomandibular em idosos de uma instituição 

de longa permanência no contexto do COVID-19 

Brasil Transversal Positiva 

Medeiros et al. 

(2020) 

Prevalence of symptoms of temporomandibular 

disorders, oral behaviors, anxiety, and depression in 

Dentistry students during the period of social 

isolation due to COVID-19 

Brasil Transversal Positiva 

Mendonça (2020) 

Pandemia de COVID-19, dor e qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal em mulheres com 

disfunção temporomandibular 

Brasil Transversal Negativa 

Peixoto et al. 

(2021) 

Association of sleep quality and psychological 

aspects with reports of bruxism and TMD in 

Brazilian dentists during the COVID-19 pandemic 

Brasil Transversal Positiva 

Rocha et al.  

(2020) 

Avaliação dos fatores psicológicos nos pacientes 

com disfunção temporomandibular no período de 

quarentena como medida de controle de COVID-

19: estudo de caso 

Brasil 
Caso-

controle 
Positiva 

Saccomanno et al. 

(2020) 

Coronavirus lockdown as a major life stressor: does 

it affect TMD symptoms? 
Itália Transversal Positiva 

Vrbanović et al. 

(2021) 

COVID-19 pandemic and Zagreb earthquakes as 

stressors in patients with temporomandibular 

disorders 

Croácia Transversal Positiva 
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No início da pandemia, a Itália foi o 

epicentro da doença registrando um recorde 

diário de 969 mortes em 27 de março de 2020, 

enquanto o Brasil registrava 15 óbitos nesse 

dia. Por isso, a Itália conheceu as conse-

quências do novo coronavírus antes do resto 

do mundo. Um estudo italiano conduzido por 

Asquini et al. (2021) comparou a dor de 

pacientes com DTM em dois momentos: antes 

da pandemia e logo após um período de 

lockdown em junho de 2020. Os pacientes 

foram subdivididos em DTM aguda/subaguda 

e crônica. É importante ressaltar que a dor só 

se torna crônica após um período de três 

meses, no qual ocorrem diversos processos de 

sensibilização, modulando tanto a resposta 

quanto a percepção dolorosa. Isso pode ex-

plicar o porquê de o aumento da dor ter sido 

significativamente correlacionado com es-

tresse relacionado ao COVID-19 apenas nos 

pacientes crônicos, que obtiveram uma medi-

ana de 52,5 contra 30 dos pacientes com DTM 

aguda/subaguda no questionário COVID 

Stress Scales (CSS). Esses achados são 

corroborados pelo estudo também italiano de 

Saccomanno et al. (2020), onde, de 182 

voluntários, 74 reportaram sintomas com-

patíveis com DTM, sendo a maioria do sexo 

feminino. Desses 74 indivíduos, 38 relataram 

uma piora durante o período de lockdown e 

apresentaram escores de depressão maiores 

que os indivíduos que permaneceram com a 

dor constante. 

O sexo masculino não parece ser mais 

susceptível a DTM em nenhuma fase da vida. 

A disfunção tem uma predileção por indi-

víduos do sexo feminino na idade fértil, de 

modo que os sintomas vão diminuindo com a 

idade e tenderiam a uma mesma prevalência 

entre os sexos a partir da terceira idade, 

entretanto Matos (2020) correlacionou os 

sintomas de disfunção temporomandibular 

com ansiedade e depressão no período 

pandêmico em idosos de uma instituição de 

longa permanência no Brasil e houve apenas 

significância estatística no sexo feminino. 

A pandemia do COVID-19 pode ainda ser 

mais estressante que um período de terre-

motos. É o que demonstra um estudo condu-

zido na Croácia por Vrbanović et al. (2021) 

com pacientes com DTM atingidos tanto pela 

doença quanto pelos tremores. Quando com-

parado os momentos antes e depois da pande-

mia, as pontuações em uma escala numérica 

de dor aumentaram (2,9 ± 2,5 a 3,7 ± 2,4) e 

uma correlação positiva entre estresse relaci-

onado ao COVID-19 e dor foi encontrada. No 

entanto, as pontuações caíram após a ocor-

rência dos terremotos em 22 de março de 2020 

(3,5 ± 2,6). Isso também demonstra que 

eventos estressantes não necessariamente pos-

suem um efeito cumulativo e mecanismos de 

proteção podem ser engatilhados. 

 Um achado surpreendente foi que, entre 

os resultados dominados por sintomas de 

DTMs agravados, alguns indivíduos apresen-

taram redução ou estabilização na gravidade 

dos sintomas. Espera-se que a pandemia do 

COVID-19 seja estressante, sem antes consi-

derar que a percepção de um estressor varia 

imensamente entre os indivíduos. A vida que 

uma pessoa levava antes das medidas de 

contenção e o sistema de apoio durante o 

isolamento social devem ser levados em 

consideração. Além disso, fatores genéticos, 

biológicos e hormonais podem modular a 

forma como um evento dessa magnitude é 

percebido, desencadeando mecanismos de 

defesa como a hipoalgesia, ao invés da 

hiperalgesia. É o que demonstram dois 
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estudos realizados no Brasil por Rocha et al. 

(2020) e Mendonça (2020). No primeiro o 

grupo DTM teve uma pontuação média na 

escala visual analógica de 4,5. Metade deles 

relatou melhora da dor, enquanto os outros 

50% relataram piora dos sintomas, que se 

correlacionou com níveis de estresse auto-

percebido e ansiedade. O grupo controle não 

desenvolveu sintomas. Já o segundo com-

parou a dor em dois momentos, antes e depois 

do surto de COVID-19 com uma amostra 

somente de pacientes com DTM, observando 

ausência de diferença na sensibilidade à dor 

(T1: 5,95 ± 1,78; T2: 5,42 ± 2,62). Di 

Giacomo et al. (2021) encontraram mesmo no 

período de lockdown uma melhora dos sin-

tomas. A mediana da sintomatologia orofacial 

antes da pandemia era 4 (em uma escala de 0 

a 10) e durante a pandemia foi 3. 

Em Israel, Karayanni et al. (2021) 

constataram que os escores médios na escala 

visual analógica aumentaram de 4,2 ± 1,06 

para 7,6 ± 0,89 no grupo com DTM, o que foi 

correlacionado aos níveis de estresse psicos-

social autopercebido, enquanto nenhuma dife-

rença foi relatada no grupo sem DTM. Esses 

dados corroboram para explicar o porquê de 

pacientes já diagnosticados com DTM 

necessitarem de uma maior assistência em 

períodos que geram estresse, ansiedade e 

depressão, já que indivíduos sem a disfunção 

não a desenvolvem na mesma frequência que 

os já diagnosticados têm seu caso agravado. 

De acordo com Emodi-Perlman et al. (2020), 

ansiedade, depressão e preocupações pessoais 

com a pandemia do COVID-19 aumentaram 

as chances de agravo das DTMs. 

Ademais, o período pandêmico foi 

especialmente preocupante para cirurgiões-

dentistas, estudantes de odontologia e paci-

entes odontológicos, visto que durante o aten-

dimento há a impossibilidade de se usar 

máscara por parte dos pacientes e há uma 

grande geração de aerossol, uma névoa de 

partículas que demoram a decantar, conser-

vando o SARS-CoV-2 por mais tempo no 

ambiente. O estresse gerado por essa situação 

reflete tanto nos estudantes (GAŞ et al., 2021; 

MEDEIROS et al., 2020) com o aumento da 

severidade da DTM, hábitos parafuncionais, 

ansiedade e depressão quanto nos dentistas 

(PEIXOTO et al., 2021) e nos pacientes 

(MARTINA et al., 2021). 

Ao contrário de outros processos pato-ó-

gicos bucais como a pulpite aguda irrever-

sível, que requer intervenção presencial ime-

diata, a dor oriunda da DTM pode ser assis-

tida, segundo Pedras & Dias (2021), em um 

momento inicial apenas com as seguintes 

orientações básicas: 

(1) Recomenda-se a aplicação de com-

pressas com bolsa de água quente ou gelo, o 

que promover um maior alívio na região 

dolorida. A ação do calor ou frio por 10 a 20 

minutos, 3 ou 4 vezes por dia reduz significa-

tivamente a dor na articulação e músculo. 

(2) Deve-se atentar à dieta mais macia 

possível nesse momento sendo que os ali-

mentos devem ser cortados em pedaços pe-

quenos e mastigados em ambos os lados com 

os dentes posteriores para evitar a sobrecarga 

das estruturas seja por uma abertura máxima 

da mandíbula, pela mastigação unilateral ou 

pela alavanca formada com a apreensão dos 

alimentos pelos dentes anteriores. 

(3) O esforço mastigatório deve ser res-

trito apenas ao período das refeições, ou seja, 

chicletes e balas devem ser evitados, assim 

como hábitos de apertar ou ranger dos dentes, 

morder bochechas e objetos. O importante é 
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passar a maior parte do dia com lábios juntos 

e dentes separados, atentando-se também para 

não apoiar a mão no rosto durante atividades 

cotidianas. 

(4) A atividade física associada à respi-

ração abdominal é uma grande aliada no alívio 

da tensão muscular que pode piorar o quadro 

de DTM. Por outro lado, abusar de alimentos 

que contém cafeína é capaz de aumentar a 

tensão muscular. 

(5) A automedicação é expressamente 

contraindicada, nesse caso o profissional de 

saúde deve fazer a prescrição caso haja neces-

sidade. 

(6) Por fim, o acompanhamento terapêu-

tico é um grande aliado tanto para os pacientes 

que já possuem o autoconhecimento de que os 

sintomas de DTM pioram em detrimento dos 

problemas da vida, quanto para qualquer outro 

indivíduo. A saúde mental é uma pré-con-

dição para a saúde física e muitas vezes existe 

resistência geral da população em relação à 

abordagem psicológica para o tratamento das 

DTMs. Os pacientes frequentemente subes-

timam o componente psicológico das DTMs e 

esse comportamento deve ser desencorajado 

pela equipe multiprofissional responsável pela 

tomada de decisões clínicas. 

 

CONCLUSÃO 

 

A pandemia da COVID-19 afetou a todos, 

mas não igualmente. Devido aos fatores 

psicológicos relacionados ao COVID-19, os 

pacientes que sofrem de disfunção temporo-

mandibular apresentam maior inten-sidade 

dos sintomas, sendo a dor o principal deles. A 

maioria dos estudos incluídos nesta revisão 

relata piora dos sintomas atribuídos a fatores 

emocionais, guiando os profissionais da saúde 

para uma visão multidisciplinar na iden-

tificação e tratamento das DTMs. Esta revisão 

da literatura contribui para uma compreensão 

mais clara da complexidade da interação entre 

o agravo dos sintomas da disfunção temporo-

mandibular e a pandemia, tendo como prin-

cipais fatores agravantes o estresse emocional, 

a ansiedade, a depressão e as atividades 

parafuncionais relacionadas ao COVID-19

.
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INTRODUÇÃO 
 

Desde o início da pandemia do Covid-19, 

uma série de mudanças ocorreram no 

cotidiano da sociedade mundial para o enfren-

tamento da doença. Como uma das medidas 

de contenção do vírus, estratégias de 

distanciamento social foram adotadas. Nesse 

contexto, houve uma necessidade de reorga-

nização da rotina de vida familiar, no qual 

impactou de forma crítica a vida e, conse-

quentemente, o desenvolvimento de crianças 

e adolescentes, os quais tiveram que se 

adequar a um novo estilo de vida. Alguns 

fatores de vulnerabilidade social, como 

condição econômica desfavorecida, idade, 

condição de saúde mental pré-existente, 

exposição à violência doméstica ou abuso 

sexual, exposição à conflitos familiares ou 

perda de familiares próximos são alguns dos 

fatores que influenciam na magnitude em que 

as consequências do isolamento social irão 

proporcionar a esse público de forma 

individual. (FIGUEIREDO, et al., 2021). 

O confinamento em casa, promovido pelo 

fechamento das escolas, creches e atividades 

sociais, além da interrupção de atividades 

físicas e da socialização com amigos e 

colegas, está relacionado à efeitos psico-

lógicos nas crianças e adolescentes, como 

medo, ansiedade, angústia, agitação, irrita-

bilidade dentre outras alterações comporta-

mentais. A infância e a adolescência são fases 

em que ocorrem mudanças hormonais e 

biológicas, além de serem de extrema 

importância para o desenvolvimento físico e 

intelectual. Dessa forma, as estratégias de 

combate ao Covid-19 afetam o bem-estar 

mental das crianças, uma vez que essa 

mudança incomum e abrupta na forma como 

esse público cresce, se comporta, interage e 

aprende, tem consequências graves que 

podem gerar impactos com proporções 

permanentes. (SHAH, et al., 2021) 

O aumento do uso de telas em detrimento 

ao fechamento de escolas e de creches e a 

mudança no estilo de vida de crianças e 

adolescentes teve como consequência a 

substituição de brincadeiras infantis por uma 

interação e comunicação online. Ademais, o 

ensino de forma remota foi prejudicado com 

tal mudança, o que gerou impactos de grande 

proporção no aprendizado e no desenvol-

vimento social. Por uma outra perspectiva, 

crianças com necessidades especiais ou 

alterações comportamentais também sofrem 

implicações negativas e se tornam mais 

agitadas e agressivas, uma vez que é imposto 

uma rotina de restrições devido ao contexto de 

isolamento social. Essa dificuldade de 

compreensão da complexidade do cenário 

atual afeta principalmente crianças e adoles-

centes com transtornos de déficit de atenção e 

hiperatividade, crianças com autismo e com 

transtorno obsessivo compulsivo. Esse último 

grupo sofre ainda mais na pandemia já que é 

comum o aumento das compulsões e obses-

sões devido ao medo de contaminação, o que 

causa grande sofrimento. Dessa forma, é 

comum que elas tenham uma regressão de 

comportamento já que passam a ter contato 

restrito com as pessoas e deixam de frequentar 

ambientes nos quais possam interagir, ficando 

reclusas e limitadas a uma série de ações. 

(SINGH, et al., 2021) 
Em suma, crianças e adolescentes vivem 

em uma época de incertezas e de grande 

ansiedade, o que afeta diretamente a saúde 

mental desses indivíduos e causa prejuízos e 

traumas que podem ter reflexos durante 
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muitos anos, necessitando assim de suporte e 

apoio externo. Desse modo, evidencia-se a 

necessidade de intervenção dos pais e dos 

profissionais de saúde na tentativa de reverter 

os danos e impactos psicológicos causados 

pelo atual cenário de isolamento, garantindo 

assim uma maior estabilidade. (SHAH, et 

al.,2021) 

O objetivo deste estudo foi demonstrar as 

principais consequências psicológicas na saú-

de mental de crianças e adolescentes no 

contexto da vivência e do enfrentamento da 

pandemia do Covid-19, evidenciando a ampli-

tude dos impactos negativos e dos conflitos 

emocionais causados a este público. 

 

MÉTODO 

 

Este capítulo é uma revisão de literatura 

realizada por meio de pesquisas feitas no 

período de julho a agosto de 2021 nas bases 

de dados Scielo (Scientific Electronic Library 

Online) e PubMed. Durante essa busca foram 

utilizados descritores como: Mental Health, 

Children and teenagers e COVID19 e assim 

foram encontrados 157 artigos, os quais foram 

posteriormente submetidos ao critério para 

seleção para realização do estudo. 

Foram usados os seguintes critérios de 

inclusão: artigos em inglês e português, 

publicados entre 2009 e 2021, cuja temática 

abordavam a proposta dessa pesquisa. Os 

critérios de exclusão foram artigos dispo-

níveis em forma de resumo e artigos que não 

abordassem diretamente a temática do estudo. 

Após os critérios de seleção, restaram 17 

artigos para a coleta de dados. Os resultados 

foram apresentados de forma descritiva, 

divididos em categorias temáticas abordando 

o estresse e ansiedade, o uso de telas e cri-

anças com algum tipo de transtorno ou 

doença. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Estudos de epidemiologia psiquiátrica na 

infância e adolescência, realizados no Brasil, 

conseguem mostrar a prevalência de psico-

patologias no público infanto-juvenil no país. 

Como exemplo, um estudo realizado por 

Assis, et al. (2009) em algumas escolas 

públicas e privadas de São Gonçalo no Rio de 

Janeiro, avaliou em adolescentes de dez a 

dezenove anos a presença de sintomas depres-

sivos, ansiosos e sintomas como choro fre-

quente e falta de apetite, encontrando uma 

prevalência geral de 29,4 %. Em outro estudo, 

também realizado por Assis, et al. (2009) em 

Salvador com 829 crianças entre cinco e 

quatorze anos, utilizando o Questionário de 

Morbidade Psiquiátrica Infantil, e evidenciou 

uma prevalência de 10 % de casos psiquiá-

tricos com gravidade moderada e 13,2 % de 

casos leves (ASSIS, et al; 2009). 

Em relação à causa dos problemas na 

saúde mental de crianças e adolescentes 

inúmeros fatores podem estar associados, 

podendo ser fatores biológicos, genéticos ou 

ambientais (THIENGO, et al; 2014). Entre 

exemplos dessas causas estão os eventos 

estressantes, perda de pessoas significativas e 

variáveis familiares, sendo essas e outras 

dificuldades enfrentadas atualmente por 

crianças e adolescentes em decorrência da 

pandemia, o que pode ter uma grande in-

fluência sobre sua saúde mental (THIENGO, 

et al; 2014). 

 

Aumento do uso de telas  

 

Conforme a pandemia avançou pelo 

mundo e se instalou no Brasil, observamos o 
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fechamento de diversos serviços que não são 

considerados essenciais, visando o cumpri-

mento das medidas de distanciamento, 

julgadas as mais eficazes no combate da 

Covid-19. Muitas escolas, sobretudo, as 

públicas, se viram sem recursos que poderiam 

suprir e amenizar a falta do ensino presencial 

vigente até o momento, tendo a interrupção de 

aulas e atividades que tão somente só foram 

restabelecidas em muitos estados um ano após 

o início da pandemia (FIGUEIREDO, et al., 

2021). 

Com esse cenário, houve a crescente 

adesão de crianças e adolescentes, frequente-

mente, em tempo integral à aplicativos, sites, 

bem como as atividades escolares também 

realizadas por telas (UHLMANN, et al., 

2021). Tal adesão, aliada ao isolamento com-

pleto, retirou de muitos adolescentes e 

crianças momentos de lazer, práticas de 

exercícios físicos e ocasiões de convívios com 

outras crianças sendo, excluídos momentos 

essenciais de trocas, as quais geram aprendi-

zado, desenvolvimento cognitivo, e sociali-

zação que podem causar sensações de inqui-

etação, medo, irritação, estresse, dificuldades 

funcionais nas atividades diárias e até mesmo 

ansiedade. ALMEIDA, et al., 2020) 

O uso de telas com demasiada frequência 

poderá acarretar no futuro, desde a dificul-

dades de concentração nos estudos e de socia-

lização, sedentarismo, fragilidade ao lidar 

com o que é real e com o que é virtual, até a 

graves episódios de abstinência tornando-se, 

portanto, prejudicial à saúde e não havendo 

uma intervenção veemente pelos pais e educa-

dores gerará danos irreversíveis e impactos 

futuros incalculáveis, segundo psicólogos 

(SÁ, et al.,2020). 

 

Crianças com transtornos preexistentes  

 

De acordo com a Sociedade Brasileira de 

Pediatria (SBP), com a pandemia da COVID-

19 e a adoção do isolamento social como for-

ma de conter a contaminação, as famílias que 

possuem crianças, principalmente, aquelas 

que têm algum transtorno, por exemplo, 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), depa-

raram com a necessidade de reestruturar suas 

rotinas e de adotar medidas de ajuste no novo 

contexto. Dessa maneira, houve a necessidade 

de estabelecer uma rotina estruturada com o 

objetivo de reduzir o impacto do isolamento 

social, o qual, com a paralisação das ativida-

des escolares, das atividades extracurricu-

lares, como natação, terapias ocupacionais, 

em um primeiro momento, foram suspensas, 

além de terem de respeitar regras sanitárias 

que não são muito bem compreendidas por 

elas. Assim, a somatória desses fatores corro-

borou para a intensificação da ansiedade, em 

especial, nas crianças que já possuem algum 

transtorno psicossocial. (AMORIM, et al., 

2020) 

Além disso, de acordo com alguns estudos 

realizados por meio de amostragem, pode-se 

observar que as transformações do cotidiano 

podem provocar alterações emocionais e 

comportamentais, ou seja, as crianças ou 

adolescentes ficam mais agitados, ansiosos e 

agressivos. Desse modo, especialistas reco-

mendam que, apesar do novo contexto social, 

é importante maximizar a rotina, tentando 

manter semelhante a rotina antes da pan-

demia, além de prepará-los para alterações 

inevitáveis, por meio, de um quadro de 

planejamento com as atividades do dia, por 

exemplo, trazendo calma e conforto à criança 
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ou adolescente, reduzindo, assim, o tempo de 

contado com telas. (BELLOMO, et al., 2020) 

Outro ponto de ressalva acerca dos 

impactos da pandemia da COVID-19, é a 

respeito da lentidão, de diagnóstico do TEA, 

visto que muitas crianças tiveram tratamentos 

interrompidos devido a remarcações de con-

sultas, ou mesmo, por questões econômicas, 

cujos pais ou responsáveis perder sua fonte de 

renda, impossibilitando assim a continuidade 

do tratamento e com isso intensificando o 

quadro de ansiedade dessas crianças. 

(BELLOMO, et al., 2020) 

 

Estresse e ansiedade   

 

A ansiedade é considerada um estado 

emocional com componentes físicos e psico-

lógicos. Ela pode promover, ao longo do 

cotidiano, medo, preocupação, desespero e 

angústia, os quais podem desencadear um au-

mento da frequência cárdica, hiperventilação, 

cansaço e até mesmo sudorese. 

De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), existem cerca de 264 milhões 

de pessoas globalmente que sofrem de 

transtornos de ansiedade, o que representa um 

aumento de 15 % desde 2005 (WHO, et al; 

2017). Em meio a tanta tensão, devido à 

pandemia do Covid-19, é esperado que o 

número de pessoas com esse transtorno se 

eleve. Ainda segundo a OMS, o Brasil já era 

o país mais ansioso do mundo, antes mesmo 

da propagação do vírus. Durante o isolamento 

social, a quantidade de indivíduos que 

apresentaram um quadro de ansiedade se 

elevou, principalmente entre crianças e 

jovens. (WHO, 2017) 

Em um estudo realizado a partir do 

monitoramento da saúde mental de 7 mil 

crianças e adolescentes de todo o País, 

promovido pela Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (USP), desde 

junho do de 2020, foi possível identificar um 

aumento expressivo no número de casos, 

relacionados a mudanças do estado emocional 

entre esses grupos. Uma em cada quatro 

crianças e adolescentes ouvidos, apresentaram 

ansiedade e depressão durante a pandemia 

com níveis clínicos, ou seja, com necessidade 

de intervenção de especialistas. O Covid-19 

desencadeou uma maior sensibilidade e 

preocupação entre os jovens, principalmente 

devido às incertezas causadas pelo vírus e seu 

isolamento. (FIGUEIREDO, et al; 2021) 

Distúrbios emocionais que surgiram na 

infância ou na adolescência apresentam um 

perigo real para o futuro desses indivíduos, 

uma vez que esses transtornos são altamente 

relevantes na fase produtiva e de desenvolvi-

mento dos jovens, podendo ocasionar graves 

prejuízos na idade adulta. Os pensamentos e 

emoções das crianças e adolescentes são 

normalmente transmitidos de forma direta, 

expressando medo e insegurança ou de forma 

indireta, causando irritação e insônia. 

(FIGUEIREDO, et al; 2021) 

O estresse emocional pode ser consi-

derado, segundo o professor Guilherme V. 

Polanczyk, associado do Departamento de 

Psiquiatria da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, um dos mais 

importantes fatores de risco preveníveis para 

os transtornos mentais. Deste modo, é neces-

sário o reconhecimento desses sinais por parte 

dos pais e familiares desse grupo de indiví-

duos, com o objetivo de minorar os efeitos 

negativos proporcionados pela pandemia de 

Covid-19. (FIGUEIREDO, et al; 2021) 
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CONCLUSÃO 

 

Diante de tantos prejuízos causados ao 

público infantojuvenil no cenário do Covid-

19, relacionados a restrição de atividades 

escolares e de interação social, além de qua-

dros clínicos de ansiedade e estresse exa-

cerbados, principalmente em indivíduos que 

possuem transtornos ou doenças, é im-

prescindível a ação conjunta de familiares e de 

profissionais para minimizar danos à saúde 

mental de crianças e adolescentes. 

Este público pode estar submetido a 

alterações comportamentais e à maiores difi-

culdades de manter uma rotina em isolamento 

social, com possíveis regressões em 

habilidades já adquiridas, como a fala, a 

alimentação, higiene dentre outros fatores. 

Todavia, é um dever difícil e complexo aos 

pais e familiares lidar com seus filhos dentro 

de casa enquanto necessitam trabalhar e exer-

cer suas tarefas dentro do mesmo ambiente, 

cenário que se tornou cada vez mais comum 

durante a pandemia. Esta administração do 

tempo, com os cuidados da vida profissional, 

familiar e pessoal torna-se uma responsa-

bilidade ainda maior e um ofício difícil de ser 

conciliado. 

Entretanto, mesmo diante de tantas 

adversidades, é preciso que as famílias ado-

tem algumas medidas, como uma comuni-

cação efetiva, evitando a exposição a más 

notícias, estimulando leitura e brincadeiras em 

contraposição ao uso excessivo de telas, além 

de dar todo o suporte necessário aos filhos. 

Ademais, é necessário um acompanhamento, 

em alguns casos, com psicólogos e profis-

sionais da saúde, a fim de observar e 

acompanhar possíveis consequências nega-

tivas à saúde mental e assim intervir o mais 

precocemente possível evitando danos 

futuros. Dessa forma, mesmo com a indivi-

dualidade de cada criança e adolescente, a 

atenção e o auxílio das pessoas próximas e da 

equipe de saúde é imprescindível para mini-

mizar os impactos psicológicos gerados pela 

pandemia do Covid-19.
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INTRODUÇÃO 

 

A Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

calculou que o fechamento das escolas, de-

vido aos processos de contenção da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave de Corona-vírus 2 

(SARS-CoV-2) afetou 87 % de crianças e 

jovens no mundo diante a restrição escolar. 

Em detrimento disso, os mais novos podem 

interromper as atividades físicas e a interação 

com a comunidade, afetando o comporta-

mento de vida e a saúde mental. O sofrimento 

mental nessa faixa etária, evidência potenciais 

riscos para o abuso de álcool, drogas, suicídio, 

depressão, automutilação e ansiedade, fatores 

que estão relacionados com o problema no 

desenvol-vimento psicossocial. Uma pesquisa 

analisou que a duração do isolamento social 

pode estar diretamente relacionado ao desen-

volvimento de mani-festações psiquiátricas 

(DEOLMI & PISANI, 2020; GROARKE et 

al., 2020; TANG et al., 2021).  

A juventude é o período de maior inci-

dência dos transtornos mentais, por ser uma 

fase de transição social e construção do 

indivíduo. Logo, o distanciamento e o isola-

mento social presenciados durante a pandemia 

são alguns dos grandes culpados para o surgi-

mento e alastramento de doenças psiquiá-

tricas, em especial a ansiedade. Isso deve-se 

ao fato de crianças e adolescentes terem 

interrompido, de forma indeterminada, seus 

hábitos escolares e contatos com o meio 

social, pois eles apresentam maior neces-

sidade de interação no meio em que vive e 

também demonstram maior sensibilidade e 

preocupação em como a sociedade o enxerga 

(DEOLMI & PISANI, 2020; LI et al., 2021). 

Nesse cenário, as medidas implementadas 

para a contenção da COVID-19 foram fatores 

amplificadores para tais patologias psíquicas, 

visto que o local de ensino é o ambiente onde 

há o desenvolvimento das habilidades sociais, 

afetivas e de condutas. Nesse aspecto, é de 

grande importância a exposição a situações de 

enfrentamento e socialização com outros indi-

víduos que também estão no mesmo processo. 

No entanto, a privação desses mecanismos 

contribui para o crescimento da ansiedade 

nessa fase da vida (CHAABANE et al., 2021). 

Diante disso, o objetivo do presente estudo 

tem por base analisar o nível de ansiedade nas 

crianças e nos adolescentes durante o período 

de pandemia do COVID-19, bem como ava-

liar seus agentes estressores, a fim de demons-

trar o quão prejudicial é essa nova realidade 

vivenciada pelos jovens. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão narrativa da 

bibliografia em que a busca foi realizada nas 

bases de dados PubMed, Google Acadêmico e 

Science Direct. Para a realização do estudo, 

foi estabelecido o objetivo da revisão: analisar 

a ansiedade nos jovens durante a pandemia e 

os anos dos artigos, compreendidos entre 

2020 e 2021.  

Na pesquisa, utilizou-se os termos de acor-

do com os Descritores em Ciência da Saúde 

(DeCS): “anxiety”, “pandemics”, “ado-

lescent” e “children” combinados com o ope-

rador booleano “AND”. Foram encontrados 

170 resultados e, para a elegibilidade, 

considerou-se artigos completos na língua 

inglesa e portuguesa. Houve a exclusão de 

trabalhos repetidos, inconclusivos, inaces-
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síveis, resumos e aqueles que não abordavam 

o tema proposto.  

Após a análise dos critérios de seleção, a 

verificação do título e do resumo foram feitas 

e, posteriormente, realizou-se a leitura do 

texto completo, extraindo as informações per-

tinentes à esta revisão. O estudo ocorreu entre 

julho e agosto de 2021. 

Ao final, 18 artigos foram selecionados 

para compor a revisão e todos passaram por 

uma nova leitura para maior análise crítica. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o surgimento do SARS-CoV-2 e a 

declaração de uma pandemia, o mundo viu o 

modelo moderno de sociedade ser abalado: 

fronteiras e escolas fechadas, comércio para-

do, isolamento social. Tudo isso causou um 

impacto na saúde mental de toda a população 

mundial. O estado de incerteza gerado pelo 

vírus levou a um aumento de suicídios, prin-

cipalmente associados ao desem-prego, e de 

doenças mentais (MCINTYRE & LEE, 2020). 

Dentre os fatores determinantes para o 

aumento da ansiedade estão: idade ≤ 40 anos, 

sexo feminino, divórcio/viuvez, solidão 

excessiva, baixa escolaridade, doenças men-

tais pré-existentes, grande preocupação em ser 

infectado, saúde precária e presença de 

doenças crônicas. Não obstante, a grande 

exposição às mídias sociais e às informações 

sobre a pandemia estão associados com o 

desenvolvimento e/ou aumento dos sintomas 

ansiosos (XIONG et al., 2020). 

 A pandemia da COVID-19 afetou nega-

tivamente a saúde mental de crianças e ado-

lescentes, levando-se em consideração as 

diferenças entre faixa etária, condições socio-

econômicas e transtornos mentais pré-exis-

tentes. Aqueles com histórico de ansiedade 

tiveram piora do quadro durante esse período, 

sendo os fatores agravantes, o ensino online, a 

restrição da vida social e a incompreensão das 

informações obtidas pela mídia (DUMAS et 

al., 2020; TANG et al., 2021). 

O afastamento das práticas de atividades 

físicas elevaram os casos de transtornos 

neuropsiquiátricos, de descontrole emocional 

e de problemas de saúde dessa geração. Diante 

disso, estudos realizados por OKUYAMA et 

al. (2021) mostraram que, apesar de ser vital 

manter o isolamento, é necessário introduzir 

exercícios físicos de forma segura na vida das 

crianças e adolescentes, visto que estes 

ajudam a manter a saúde mental preservada 

auxiliando-os a controlar suas inseguranças e 

emoções (OKUYAMA et al.,2021). . 

Além disso, exercícios ao ar livre e o 

contato com a natureza aprimora o desenvol-

vimento cognitivo, social, comunicativo, inte-

lectual, promove o autocontrole e diminui o 

estresse na primeira infância. Conjunta-

mente, a exposição solar é um fator primordial 

para o aumento da vitamina D uma vez que 

melhora a imunidade evitando, assim, pro-

blemas metabólicos, cardiovasculares e psí-

quicos (FIGUEIREDO et al., 2021). 

Com as crianças passando mais tempo no 

ambiente domiciliar e o menor contato com 

outras crianças, houve um aumento do uso das 

mídias sociais predispondo ao uso compulsivo 

da internet, consumo de conteúdos inapro-

priados e vulnerabilidade ao cyberbullying e 

ao abuso (SINGH et al., 2020). Além disso, 

GROARKE et al. (2020) relataram em seus 

estudos distúrbios do sono e dificuldade em 

regular emoções. JIAO et al. (2020) também 

identificaram alterações do sono e outros 

sintomas, como desatenção, falta de apetite, 

agitação e ansiedade relacionada à separação 
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dos responsáveis, sendo mais evidentes em 

crianças mais novas entre 3 e 6 anos de idade. 

A família e a comunidade são funda-

mentais no momento da pandemia ao funci-

onarem como rede de suporte para crianças e 

adolescentes, proporcionando efeito positivo 

na saúde mental. Isso ocorre, pois nessa fase, 

há necessidade de pertencimento e estabili-

dade, os quais podem ser oferecidos por essas 

instituições sociais. Segundo MIRANDA et 

al. (2020), adolescentes que ficaram sozinhos 

em casa, enquanto os pais trabalhavam, apre-

sentaram maior probabilidade de desenvolver 

ansiedade e depressão. 

Durante longas internações pela COVID-

19, muitos pais tiveram que separar-se dos 

seus filhos. Tal fato afetou no desenvol-

vimento de problemas mentais, devido à 

grande importância do papel dos responsáveis 

na formação da criança. Qualquer forma de 

interrupção desse contato pode gerar prejuízos 

na percepção de apego a curto e a longo prazo, 

atrapalhando sua saúde psicológica e tornando 

a criança mais suscetível a desenvolver trans-

tornos mentais (SINGH et al., 2020). 

Por outro lado, TANG et al. (2021) 

demonstraram que a comunicação sobre o 

evento entre pais e filhos tem um efeito 

protetor, uma vez que a falta do gesto esteve 

associada a maiores índices de depressão. 

Nesse sentido, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) recomenda aos pais conver-

sarem sobre a pandemia do COVID-19 com 

seus filhos, de acordo com a faixa etária, 

visando sanar as dúvidas e diminuir o estresse 

e a ansiedade que eles possam apresentar 

durante esse período.  

Crianças e adolescentes com distúrbios de 

saúde preexistentes podem ser mais suscetí-

veis a novas condições de saúde mental 

durante a pandemia, sendo de grande 

preocupação o risco de deterioração de seu 

estado. Com isso, aponta-se a importância de 

que suas necessidades sejam levadas em 

consideração, e que sejam garantidos acessos 

a serviços como avaliação médica, inter-

venções grupais e prescrição de medica-

mentos (MIRANDA et al., 2020). 

Ademais, ainda não está claro como a 

pandemia COVID-19 e suas consequências 

para o indivíduo afetarão as características dos 

transtornos psiquiátricos, incluindo a gravi-

dade dos sintomas, recaídas, necessidade de 

maior frequência de assistência e intensidade 

dos cuidados de saúde mental. Mas é evidente 

que crianças com necessidades especiais 

apresentam intolerância à incerteza e há um 

agravamento dos sintomas devido às res-

trições impostas pelo ambiente pandêmico 

que foge a sua rotina comum. Esses fatos 

também se aliam às dificuldades em seguir as 

instruções e compreender a complexidade da 

situação pandêmica (MIRANDA et al., 2020; 

SINGH et al., 2020). 

Ndivíduos com Transtornos de Estresse 

Pós-Traumático, de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) e do Espectro Autista 

(TEA) experimentam exacerbações de seus 

sintomas no novo cenário de crise, enquanto 

adolescentes com transtornos alimentares, 

como anorexia nervosa, podem ser impedidos 

de receber supervisão de refeições e ter seu 

controle de peso afetado (MIRANDA et al., 

2020). 

A Associação Psicológica Americana 

(2020) demonstrou que crianças com Trans-

torno Obsessivo Compulsivo (TOC) são uma 

das mais afetadas por esta pandemia, devido 

às obsessões e compulsões relacionadas à 

contaminação, acumulação e preocupação so-
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mática, espera-se que eles apresentem maior 

sofrimento. Reafirma-se a dificuldade para os 

pais lidarem sozinhos com as crianças e 

adolescentes que apresentam algum tipo de 

necessidade especial, pois eles carecem de 

apoio profissional e geralmente contam com 

escolas e terapeutas para ajudá-los (SINGH et 

al., 2020). 

Em países emergentes, tornou-se 

acentuado o quadro de estresse crônico em 

crianças devido a uma privação repentina de 

alimentação e proteção. Dessa forma, esses 

fatores podem desencadear retardo no desen-

volvimento na primeira infância. A Índia, por 

exemplo, apresenta a maior população mun-

dial infantil, sendo afetado o desenvolvimento 

de 40 milhões de crianças (DALTON et al., 

2020; ROSENTHAL et al., 2020). 

O quadro imposto durante o isolamento 

social corroborou para um número crescente 

de crianças em situação de rua, criando uma 

vulnerabilidade a abusos e problemas relaci-

onados à saúde mental. Outrossim, as famílias 

carentes obtiveram renda menor, causando 

insegurança e frustração no âmbito familiar. 

Esses sentimentos podem transformar-se em 

violência, deixando-as mais expostas (SINGH 

et al., 2020). 

Com a pausa do ambiente escolar, foi 

implementado o ensino a distância na tenta-

tiva de suprir as necessidades de educação. 

Entretanto, as crianças carentes não conse-

guiram se integrar nesse método por déficit de 

aparelhos eletrônicos e internet. Dessa ma-

neira, o ambiente socioeconômico defasado, a 

ausência de proteção e o fechamento das es-

colas podem desencadear exploração infantil 

(SINGH et al., 2020). 

O contexto atual em que as famílias 

passam mais tempo juntas e sem um contato 

físico com as escolas pode aumentar os riscos 

de problemas como o abuso infantil, visto que 

o pouco contato com a comunidade pode 

impedir crianças e adolescentes de pedir 

ajuda. Por fim, este é mais um fator estressor 

para essa faixa etária, e que pode gerar 

consequências como a ansiedade, a inqui-

etação e a desatenção. Aliás, essa experiência 

negativa contribui para impactos na formação 

neural, aumentando o risco para distúrbios 

emocionais e psicopatologias ao longo da vida 

(MIRANDA et al., 2020; DEOLMI & 

PISANI, 2020; SOUZA, et al., 2020; 

IMRAN, et al., 2020). 

Os distúrbios apresentados durante a 

pandemia, associados a um maior uso das 

redes sociais para manter contatos coletivos, 

resultaram em uma elevada utilização de 

substâncias como drogas e bebidas alcoólicas 

como ação afirmativa de popularidade comum 

nessa fase da adolescência. Além disso, 

DUMAS et al. (2021) retratam o aumento 

significante na frequência do uso do etanol e 

da cannabis pelos adolescentes, em com-

paração com a realidade pré-COVID. 

Destarte, outra notável mudança com o 

advento da pandemia e o declínio no contato 

social foi o aumento descomunal nos níveis de 

solidão, chegando-se a taxas gerais de 27 %, 

estas, por sua vez, decrescentes com o 

aumento gradativo na idade, e sua associação 

com os demais distúrbios - transtornos de 

humor, automutilação, depressão, menor 

qualidade de sono - podendo ser considerados 

causa ou efeito (GROARKE et al., 2020). 

 

CONCLUSÃO 

 

Durante a pandemia do COVID-19 é 

essencial que a atenção esteja voltada para 
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crianças e adolescentes, por serem grupos 

vulneráveis e em fase de formação, com 

intuito de minimizar os impactos futuros sobre 

a saúde mental dessa geração.  

Nessa perspectiva, é importante que os 

pais ajudem seus filhos a estabelecer uma 

rotina, que inclua exercícios físicos, alimen-

tação equilibrada e atividades escolares, para 

facilitar a adaptação durante o período de 

isolamento. A boa comunicação entre eles 

proporciona apoio e contribui para a dimi-

nuição da ansiedade. Ademais, a terapia 

online é uma ferramenta complementar que 

auxilia no bem-estar psíquico. 

A realização de mais estudos é 

fundamental a fim de dar continuidade à iden-

tificação da ansiedade em crianças e adoles-

centes durante esse evento global, também 

dos agentes estressores que intensificam os 

problemas psicológicos. Assim, há maior 

possibilidade de direcionamento para a comu-

nidade de saúde intervir na prevenção, rastreio 

precoce, acompanhamento e tratamento ime-

diato e a longo prazo, em todos os níveis de 

atenção.
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INTRODUÇÃO 

 

Diante de contextos de crise, situações 

como exposição ao estresse, oscilações 

emocionais, perdas e incertezas, projetam na 

população fatores prejudiciais para sua saúde 

física e mental (AMEIS et al., 2020). Assim, 

em cenários como o da pandemia pela Covid-

19, além dos prejuízos inerentes à própria 

doença, as condições de segurança e de estabi-

lidade das comunidades são intimamente atin-

gidas, uma vez que estratégias de quarentena 

e de confinamento domiciliar em massa au-

mentam as preocupações, alteram dinâmicas 

sociais e exacerbam gatilhos de ansiedade, 

irritabilidade, pânico, depressão, fobias, entre 

outras condições psíquicas (PFEFFERBAUM 

& NORTH, 2020). Nesse contexto, uma 

consideração especial deve ser dada à 

população infantil, afinal, esse público está na 

principal fase de desenvolvimento cognitivo, 

social e cultural, necessitando de maior preo-

cupação com sua saúde mental. 

Ainda, os efeitos nas políticas públicas de 

saúde frente aos recursos ineficientes e sua má 

distribuição provocam reações econômicas 

que são traduzidas em adversidades se-

cundárias, dificultando o acesso a serviços 

essenciais para suprir a demanda de suas 

necessidades. Fatores como o medo causado 

por uma possível infecção pelo Sars-CoV-2, 

isolamento, incertezas com relação ao futuro 

e problemas relacionados aos meios de 

transporte (DHONJU et al., 2021) fizeram 

com que as pessoas adiassem a procura por 

consultas com os profissionais da saúde, 

dificultando tanto o diagnóstico de doenças 

quanto o tratamento de condições já 

existentes. Para adequar-se às dificuldades 

impostas pela pandemia, foi criada, no Brasil, 

no ano de 2020, a lei federal nº 13.989/20, que 

regulamenta as consultas remotas e autoriza o 

seu uso enquanto durar a pandemia da Covid-

19, definindo a telemedicina como “exercício 

da Medicina mediado por tecnologias para 

fins de assistência, pesquisa, prevenção de 

lesões e doenças e promoção da saúde” 

(BRASIL, 2020). 

No entanto, embora as consultas virtuais 

tenham ganhado força neste período, ainda 

assim muitas pessoas acabam não recebendo 

assistência adequada. Entre as limitações, está 

o fato de que há famílias que não possuem 

acesso a uma rede de internet que possibilite a 

utilização desse recurso (AISHWORIYA & 

KANG, 2020), sendo um problema encon-

trado nos países em desenvolvimento, que já 

possuem histórica deficiência na cobertura 

dos serviços públicos de saúde, a exemplo do 

Brasil (KOLA et al., 2021). Outra dificuldade 

encontrada foi que algumas doenças, prin-

cipalmente as que envolvem saúde mental e 

atraso no desenvolvimento, necessitam do 

estabelecimento de um forte vínculo da 

criança com o profissional de saúde para a 

realização de um diagnóstico adequado, o que 

acabou sendo dificultado com a diminuição 

do número de consultas presenciais 

(AISHWORIYA & KANG, 2020). 

Portanto, o objetivo deste estudo foi 

avaliar o impacto do isolamento social na 

saúde mental infantil, assim como analisar os 

desafios no acesso aos serviços promotores de 

saúde mental durante o período da pandemia 

pela Covid-19. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa 

realizada no período de julho a agosto de 
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2021, por meio de pesquisas nas bases de 

dados PubMed e Scopus. Foram utilizados os 

descritores: “Mental health”, “Covid-19”, 

“Child” e “Health services accessibility”. 

Dessa busca foram encontrados 86 artigos, 

posteriormente submetidos aos critérios de 

seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos nos 

idiomas português ou inglês; publicados no 

período de 2020 a 2021; que abordavam 

alguma condição relacionada à saúde mental 

no público infantil; disponibilizados de forma 

gratuita. Os critérios de exclusão foram: 

artigos duplicados e abordagem inespecífica 

do objetivo. 

Após os critérios de seleção restaram 13 

artigos, os quais foram submetidos à leitura 

minuciosa para a coleta de dados. Os resul-

tados foram apresentados de forma descritiva, 

divididos em categorias temáticas abordando: 

o distanciamento do ambiente escolar como 

um desafio; isolamento e saúde mental; 

desenvolvimento infantil; vulnerabilidade na 

saúde; alternativas de apoio; e o acesso aos 

serviços frente às medidas de lockdown. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a Organização Mundial da Saúde 

declarar a Covid-19 como uma doença pandê-

mica, em 11 de março de 2020, diversos 

territórios impuseram restrições e bloqueio de 

circulação, seguindo orientações para evitar o 

contágio pelo Sars-Cov-2, o vírus causador da 

doença. Nesse viés, estudos comprovam a 

essencialidade de um cuidado maior no 

público infantil, já que - por se apresentarem 

em uma fase indispensável na formação de 

disciplina, raciocínio, valores sociais, cultu-

rais e de caráter - possuem maior grau de 

atenção em seu progresso e em sua construção 

como indivíduo (RANSING et al., 2020). 

Ainda, um aspecto importante a ser ressaltado 

nesse desenvolvimento é a capacitação emo-

cional obtida diante de experiências práticas 

de contato social durante a infância, ocor-

rendo em maior proporção nos espaços 

escolares (KOLA et al., 2021). 

 

O distanciamento do ambiente escolar 

como um desafio 

 

O fechamento das escolas foi uma das 

medidas de isolamento vista como um fator 

que pode interferir no desenvolvimento social 

e psicológico no período da infância (PATRA 

et al., 2020). Uma vez que a sociedade 

depende desse serviço baseado na comu-

nidade, a escola é o espaço de garantia da 

segurança alimentar, de aprimoramento das 

habilidades de relação socioemocional, de 

proteção contra trabalhos exploratórios e 

comportamentos abusivos e, inclusive, de 

manutenção da saúde mental, já que fornece 

um ambiente supervisionado e estruturado 

para desenvolver habilidades durante o 

aprendizado (KOLA et al., 2021). Como 

resultado, em países desenvolvidos, notou-se 

melhora em aspectos do bem-estar infantil 

devido à aproximação com os pais durante o 

isolamento, à acessibilidade digital e à 

estabilidade financeira de seus tutores. 

Diferentemente, em países subdesenvolvidos, 

houve relato de piora nesse aspecto, visto que 

fatores como falta de acesso às aulas remotas 

e de estrutura tecnológica potencializam a 

fragilidade no desenvolvimento complexo, 

principalmente psicológico (GOLBERSTEIN 

et al., 2019). 
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Isolamento e saúde mental 

 

Muitos fatores podem ser intensificados 

com a rápida necessidade de adaptação dos 

alunos ao ensino remoto, com a aprendizagem 

dificultada ou, em determinados casos, com a 

interrupção do ensino. Dito isso, pode-se citar 

a ansiedade e, possivelmente, a depressão; as 

dificuldades emocionais; o atraso no desen-

volvimento comportamental; a sobrecarga de 

estresse; e, até mesmo, o suicídio, como 

alguns desses fatores (AISHWORIYA & 

KANG, 2020). 

O sentimento de ansiedade nesse contexto 

tende a ser mais acentuado, sendo que os 

termos de isolamento social e distanciamento 

possuem referência à segurança pessoal, 

figurando-se como potencializadores de trans-

tornos depressivos e de sentimentos de ex-

clusão social e de desamparo. Outro fator que 

intensificou determinados transtornos foi a 

aquisição de novos vícios. Pela questão do 

isolamento exigir bastante do indivíduo para 

se adaptar abruptamente à nova realidade, 

uma válvula de escape a ser utilizada foi a 

busca por novos métodos de entretenimento e 

de satisfação momentânea, o que ascendeu o 

uso demasiado das tecnologias. Sendo assim, 

pode-se inferir que, uma vez instalado o vício, 

quando não há sucesso na aquisição desses 

métodos, ocasiona-se em uma maior frus-

tração e ansiedade que antes não estava 

contida no cotidiano de uma determinada 

rotina (MENGIN, et al., 2020). 

 

Desenvolvimento infantil 

 

Junto aos efeitos psicológicos mais 

prevalentes, mudanças ambientais também 

influenciam no manejo emocional dessas 

crianças. A saber, durante o crescimento, 

situações cotidianas exercitam e desafiam as 

aptidões e a cognição das pessoas, fazendo 

com que cada indivíduo adquira habilidades 

próprias de lidar com emoções e problemas. 

Com isso, há a oportunidade de se expe-

rimentar desde cenários restritos e repetitivos 

até contextos que exijam maior flexibilidade 

comportamental e funcionamento adaptativo 

(AMEIS et al., 2020). Dessa forma, medidas 

de proteção à saúde inadvertidamente im-

pactam o desenvolvimento infantil também 

frente ao gerenciamento emocional, gerando 

sequelas importantes, especialmente na pre-

sença de alguma condição intelectual com 

necessidade de suporte. 

Outro aspecto a ser considerado, ao 

tensionar a temática da saúde mental e do 

desenvolvimento infantil, são os impactos 

gerados a longo prazo. Nesse sentido, os 

determinantes de saúde impostos pela pan-

demia marcam as bases para um potencial 

aumento de condições psíquicas futuras, 

expondo precocemente a população na infân-

cia a fatores de riscos conhecidos da fase 

adulta, como o estresse econômico, a inse-

gurança pelo desemprego dos pais, o isola-

mento social, a diminuição do acesso ao apoio 

da comunidade e as barreiras ao tratamento de 

saúde (KOLA et al., 2021). Assim, o contexto 

pandêmico contribui para a formação de 

indivíduos com transtornos relacionados ao 

trauma e ao estresse, que são os principais 

colaboradores para o aumento de casos de 

depressão e suicídio. 

 

Vulnerabilidade na saúde 

 

Do mesmo modo em que se pensa nos 

prejuízos no desenvolvimento das crianças de 
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maneira generalizada, os estudos analisam as 

consequências em crianças com alguma 

condição psicológica previamente estabele-

cida. Em particular, crianças com deficiências 

que afetam seu desenvolvimento são espe-

cialmente vulneráveis durante períodos de 

mudanças e tendem a ser menos resilientes 

aos efeitos da pandemia. Nessas circuns-

tâncias, esse público pode ter maiores 

limitações na compreensão dos motivos das 

mudanças, da interrupção da rotina e do 

fechamento das escolas. Como consequência, 

crianças com transtorno obsessivo compul-

sivo, por exemplo, podem sofrer com o 

aumento dos comportamentos compulsivos, 

também aumentados através da ênfase dada 

aos hábitos de higiene pessoal durante esse 

período. Por esse motivo, o acesso a especi-

alistas torna-se fundamental para prestar o 

suporte necessário para evitar a exacerbação 

dos desafios comportamentais dessas crianças 

(AISHWORIYA & KANG, 2020). 

 

Alternativas de apoio 

 

Outro impacto gerado foi o possível atraso 

no diagnóstico de determinadas condições 

psiquiátricas, como ansiedade e depressão, 

visto que, para a correta detecção e tratamento 

destas desordens, é necessário que o profis-

sional tenha contato presencial com as 

crianças, objetivando desenvolver maior 

vínculo em conjunto do paciente e, dessa 

forma, realizar uma abordagem diagnóstica 

mais assertiva (AISHWORIYA & KANG, 

2020). A fim de proporcionar às crianças um 

acompanhamento psicológico adequado, têm-

se adotado meios e técnicas que, ao mesmo 

tempo em que ofertam os serviços, respeitem 

as restrições causadas pelo distanciamento 

social. À medida que mais obteve visibilidade 

durante a pandemia foi a adoção das tele-

consultas, em que um profissional da saúde 

realiza o seu atendimento por meio de 

dispositivos como computadores ou celulares. 

Tal modalidade, embora possua algumas 

barreiras, como a impossibilidade de realizar-

se um exame físico acurado, garante que as 

pessoas tenham acesso às consultas com esses 

profissionais, sem que o receio de uma 

infecção pelo vírus Sars-CoV-2 impeça-as de 

procurarem por tais serviços (DHONJU et al., 

2021). 

A internet e os dispositivos eletrônicos 

desempenharam grande participação na 

implementação de medidas para a melhoria na 

saúde mental das crianças. Além da possibi-

lidade de serem realizadas as teleconsultas, 

outras medidas que utilizam esses meios 

foram adotadas. Um exemplo é a criação de 

vídeos educativos, voltados para o público 

infantil, em que são demonstradas atividades 

e estratégias que podem ser desempenhadas 

em poucos minutos e em qualquer ambiente. 

Tais exercícios são realizados com o objetivo 

de controlar o estresse, sendo uma importante 

ferramenta na manutenção da saúde mental 

nas crianças (KOLA et al., 2021).  

Além disso, outra medida adotada foi a 

implementação de cursos de capacitação para 

os pais cujos filhos apresentam algum 

problema relacionado à saúde mental. Nessas 

aulas são abordadas técnicas de como os 

adultos podem auxiliar as crianças a lidarem 

melhor com os sintomas que elas apresentam, 

o que, além de ajudá-las no maior controle das 

suas dificuldades, auxilia no fortalecimento 

do vínculo entre pais e filhos, possibilitando 

aos adultos maior aptidão para darem o 

suporte psicológico necessário. Logo, o trata-
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mento dos transtornos infantis adquire uma 

significativa melhora, uma vez que barreiras 

como a falta de pessoas capacitadas para 

lidarem com esses pacientes é ultrapassada, 

além do fato de que a criança será avaliada em 

sua própria residência, oferecendo a ela um 

ambiente conhecido e impedindo que haja 

ansiedade ou outros problemas relacionados 

ao fato dela estar exposta a outro tipo de 

ambiente, como um consultório médico, por 

exemplo (COMER et al., 2021). 

 

O acesso aos serviços frente às medidas 

de lockdown 

 

Embora diversas medidas tenham sido 

adotadas ao longo da pandemia, para que o 

acesso aos serviços de saúde fosse garantido à 

população, é necessário ponderar que existe 

ainda uma significativa parcela de pessoas 

que carecem de uma adequada abrangência 

desses profissionais, especialmente popu-

lações vulneráveis. Em países que não 

dispõem de uma rede de internet abrangente 

para toda a população, como é o caso do 

Brasil, tais medidas tornam-se inalcançáveis 

para algumas pessoas, pois não é possível 

estabelecer a conexão entre o profissional e o 

paciente (AISHWORIYA & KANG, 2020). 

Dessa forma, faz-se necessário que os 

gestores responsáveis pelos serviços de saúde 

de cada país pensem em soluções que 

abranjam também essas populações, garan-

tindo assim o pleno acesso aos serviços de 

saúde.  

Ademais, um estudo realizado em 

Cambridgeshire e Peterborough, no Reino 

Unido, apontou que os encaminhamentos e a 

procura por consultas para quase todos os 

serviços de saúde mental diminuíram, espe-

cialmente durante o isolamento, com 

evidências de mudanças tanto na oferta 

(prestação de serviços) quanto na demanda 

(busca de ajuda), havendo aumento da 

demanda de alguns serviços após o lockdown 

(CHEN et al., 2020). As mudanças na oferta 

de serviços também ocorreram em diversos 

outros países, onde locais que prestam 

atendimentos ambulatoriais e até mesmo 

unidades de internação em saúde mental 

precisaram ser fechados, com psiquiatras 

sendo realocados em unidades médicas para 

lidar com a pandemia (RAMALHO et al., 

2020). 

Desse modo, várias foram as barreiras 

encontradas no acesso aos serviços de saúde 

mental durante a pandemia. Pais apontaram 

medo de contrair a Covid-19, lockdown, 

dificuldades financeiras e distância geográfica 

como os motivos para o não comparecimento 

às consultas (PATRA et al., 2020). Desafios 

como barreiras na legalização da tele-

medicina, limitada alfabetização digital da 

população e falta de acesso às ferramentas 

necessárias, como conexão à internet, também 

são impasses que assolam a sociedade, espe-

cialmente populações remotas ou de baixo 

nível socioeconômico. Apesar disso, a tele-

psiquiatria tem crescido e os serviços preci-

saram ser aprimorados. Muitos serviços não 

estavam totalmente preparados para adotar a 

ferramenta e, embora apenas alguns países 

tivessem uma prática bem estabelecida, não 

tinham treinamento sufi-ciente e diretrizes 

locais para apoiar os profissionais. Logo, é 

crucial abordar as desigualdades no acesso 

aos cuidados de saúde mental (RAMALHO et 

al., 2020). 

Em relação ao acesso à serviços de saúde 

na área da pediatria, especificamente, a oferta 
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limitada de profissionais especializados e as 

barreiras para viagens de longa distância, 

foram fatores impeditivos considerados im-

portantes durante a pandemia. Assim, avanços 

na telemedicina pediátrica tornaram possível 

a prestação de serviços pediátricos a regiões 

com atendimento médico desfavorável e em 

países de baixa renda, melhorando o acesso 

aos cuidados de saúde. No entanto, apesar dos 

benefícios dessa nova tecnologia, há ainda 

muitos desafios a serem enfrentados: a 

necessidade de conexões de internet estáveis, 

bem como de software e equipamentos ade-

quados; os desafios profissionais e éticos e a 

hesitação em participar de encontros de 

telemedicina devido ao desejo de ver um 

médico pessoalmente ou às suas atitudes em 

relação à tecnologia (SHAH & BADAWY, 

2021). 

 

Condições particulares de saúde mental 

afetadas pelas restrições ao acesso 

 

Duas condições de saúde bastante afetadas 

pelas mudanças no acesso aos serviços de 

saúde mental foram o transtorno do espectro 

autista e a deficiência de desenvolvimento. A 

interrupção dos atendimentos pode piorar a 

saúde mental de crianças autistas e reduzir o 

acesso aos cuidados, interferindo no 

diagnóstico e na intervenção precoces, em-

bora o atendimento virtual pudesse resolver 

problemas como longas listas de espera, 

dificuldade de acesso a locais remotos e 

horário restrito de serviço. O diagnóstico do 

autismo tradicionalmente requer a observação 

comportamental baseada na interação em 

pessoa, ou seja, as medidas de distanciamento 

físico podem resultar em atrasos nesse 

diagnóstico e, consequentemente, no manejo, 

prejudicando o desenvolvimento, a saúde e o 

bem-estar desses indivíduos. A fim de 

solucionar esse problema foi desenvolvida a 

observação baseada em telessaúde e entre-

vistas, por meio de vídeos e sistemas de 

codificação administrados remotamente por 

algum adulto, com base no Cronograma de 

Observação de Diagnóstico de Autismo e na 

Breve Observação de mudança na 

comunicação social. Essas avaliações, con-

tudo, são projetadas principalmente para 

crianças pequenas. Portanto, a pandemia de 

Covid-19 instigou a busca por novas práticas 

de diagnóstico de autismo, considerando 

aspectos como acessibilidade, oportunidade, 

qualidade e abrangência, mas ainda há muito 

a ser melhorado (AMEIS et al., 2020). 

No que tange às crianças com deficiência 

de desenvolvimento, por possuírem maior 

prevalência de comorbidades, maior uso de 

serviços e maior impacto de sua doença na 

qualidade de vida diária, essas apresentam 

maiores necessidades de saúde, o que implica 

também maiores desafios no acesso à saúde. 

Logo, devido à pandemia, barreiras como um 

número inadequado de especialistas treinados, 

disparidades socioeconômicas, comorbidades 

médicas complexas e barreiras de distâncias 

geográficas foram agravadas. Isso significa 

que, mesmo com a telemedicina, a avaliação 

diagnóstica precoce e as intervenções pre-

coces encontram-se prejudicadas (AISHWO-

RIYA & KANG, 2020). 

 

CONCLUSÃO 

 

Fatores estressores e simultâneos 

provocados pela pandemia da Covid-19 im-

pactam na saúde mental infantil, originando 

sinais de alterações psicológicas e refletindo 
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no agravamento de condições psíquicas pré-

existentes. Assim, diversas ações têm sido 

pensadas para definir um acolhimento ade-

quado dessa população em meio ao distan-

ciamento social. Uma dessas ações foi o uso 

da telemedicina, que acabou facilitando o 

acesso das pessoas que necessitam de 

atendimento médico durante esse período de 

isolamento. Entretanto, há diversas barreiras 

que permeiam o acesso aos serviços promo-

tores de saúde, como a indisponibilidade de 

dispositivos tecnológicos e de rede adequada, 

principalmente em países subdesenvolvidos, 

como o Brasil. Logo, os impactos psicoló-

gicos ocasionados nesse período poderão 

trazer efeitos profundos na saúde mental das 

crianças, esboçando a necessidade de uma 

maior demanda da cobertura a longo prazo de 

políticas públicas de saúde sobre as 

consequências geradas nesse público, princi-

palmente em contextos com poucos recursos 

e populações desfavorecidas. Também, a 

cronicidade da Covid-19 exigirá dos estados a 

reavaliação dos serviços oferecidos à saúde 

mental, sendo a pandemia uma oportunidade 

de compreender fatores prejudiciais na saúde 

mental e no desenvolvimento infantil, assim 

como as diversidades das experiências perante 

a crise e ações que reduzem o sofrimento 

psíquico, indo além do foco biomédico, 

englobando abordagens que contemplem os 

determinantes sociais das doenças mentais, 

especialmente aquelas agravadas pela pan-

demia. Dessa maneira, é preciso que serviços 

sociais, de saúde e de educação auxiliem no 

enfrentamento dos desafios encontrados pela 

população no acesso aos serviços e na sua 

dinâmica de distribuição, contribuindo com 

pesquisas e estratégias para a afirmação do 

suporte a esses indivíduos

.
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INTRODUÇÃO 

Logo que se identificou o Sars-Cov-2 na 

cidade chinesa de Wuhan, em dezembro de 

2019, sua velocidade de transmissão des-

pertou a atenção das autoridades dos sistemas 

de saúde mundialmente. Por conse-guinte, no 

dia 23 de janeiro de 2020, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) de-clarou a doença 

causada por esse vírus uma emergência 

sanitária. Em 11 de março do mesmo ano, a 

COVID-19 foi caracterizada pela OMS como 

uma pandemia (SAIDEL et al., 2020). 

A pandemia exigiu dos serviços e 

profissionais de saúde, atuantes diretamente 

nos cuidados à comunidade, um conjunto de 

ações em assistência e segurança para à 

população. Além de situações diárias de alta 

exigência profissional, os trabalhadores de 

saúde ainda encaram ambientes de trabalho 

instáveis e com vários riscos, falta de 

segurança e de infraestrutura inadequada 

(BEZERRA et al, 2020). 

Tal cenário, somado a outros fatores como 

as longas jornadas de trabalho, escas-sez de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 

e preocupação com o estado de saúde dos 

pacientes, provocam um alto nível de estresse 

e desgaste ao profissional, expondo-o ao 

adoecimento físico e psicológico, aumen-

tando as taxas de ansiedade, depressão, 

transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) 

e comportamentos sociais negativos, que 

podem afetar sua qualidade de vida e da 

assistência à saúde (BEZERRA et al, 2020). 

Nessa ótica, faz-se imprescindível a 

avaliação dos estressores laborais relaciona-

dos ao exercício da profissão, visto que, esses 

trabalhadores estão sujeitos a situações 

complexas e, algumas vezes, inéditas. A per-

petuação desse âmbito laboral estressante, 

considerando a conjuntura atual da pande-

mia, pode acarretar ansiedade, insônia, raiva, 

sintomas depressivos, sentimento de incapa-

cidade e medo. A associação desses pro-

blemas afetam negativamente às habilidades 

do trabalhador, tanto cognitivas quanto so-

cioemocionais. Consequentemente, há tam-

bém, um comprometimento da qualidade da 

assistência ao paciente (TEIXEIRA et al., 

2020). 

Frente a esses elementos, o presente 

capítulo tem por objetivo discutir, a partir da 

literatura científica, os fatores que influ-

enciam no sofrimento mental dos trabalha-

dores de saúde no enfrentamento à COVID-

19. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão narra-

tiva, que consiste na análise da literatura 

publicada em artigos e periódicos científicos 

sobre os fatores que contribuem para o 

sofrimento mental dos profissionais de saúde 

no contexto de enfrentamento da COVID-19. 

O estudo foi motivado a partir do relato de 

experiência que retrata a vivência dos partici-

pantes do projeto de extensão: “O cuidar de 

Enfermagem em Saúde Mental na perspectiva 

da ressocialização”, da Universidade Federal 

do Piauí – UFPI, realizado no Hospital 

Público Psiquiátrico, referência no Estado do 

Piauí, voltado à assistência em saúde mental 

de alta comple-xidade.  

Realizou-se o levantamento dos artigos no 

mês de maio de 2021, na Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), utilizando-se os descritores de 

saúde: "Saúde Mental" AND ("Estresse 

ocupacional" OR "Estresse psicológico") 



 

275 
 

Capítulo 32  
Saúde Mental Edição II 

 

AND ("Pessoal de saúde" OR "Saúde do 

Trabalhador"). O limite temporal foi de março 

de 2020 a maio de 2021, e os idiomas foram: 

inglês, português e espanhol. Ao todo, foram 

encontrados 251 artigos, dos quais, após breve 

leitura, 9 títulos foram selecionados. Foram 

incluídos os artigos que estavam disponíveis 

de forma completa e excluídos aqueles que 

não abordavam o objeto de estudo, além de 

publicações em formato de dissertações, teses 

e livros. 

Em seguida, procedeu-se a revisão narra-

tiva, com vistas a discutir os achados que 

contemplavam a proposta do estudo. Não se 

fez necessária a submissão deste trabalho para 

aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa, 

pois não houve envolvimento direto ou 

indireto com pessoas, nem foram coletados 

dados pessoais para realização do estudo em 

tela. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As modificações no cotidiano da 

população, decorrentes da pandemia pela 

COVID-19, evidenciaram as condições de 

trabalho dos profissionais de saúde, que os 

levaram ao esgotamento físico e emocional. 

Além disso, a exposição contínua ao Sars-

Cov-2 no ambiente de trabalho contribuiu 

para a construção de uma imagem de risco, na 

qual os profissionais poderiam espalhar a 

doença, o que intensificou a hostilidade da 

comunidade contra os profissionais da linha 

de frente, gerando discriminação, xenofobia e 

rejeição social (FERNANDES & ARAÚJO, 

2020). Os achados que reforçam como a 

pandemia pela COVID-19 afetou a qualidade 

de vida, bem-estar físico e emocional desses 

profissionais, foram dispostos na seguinte 

categoria: 

 

Sofrimento mental de trabalhadores de 

saúde no contexto da pandemia 

COVID-19 

 

Estudos anteriores evidenciaram que após 

epidemias e surtos de doenças, logo surgem 

impactos psicossociais individuais e sociais 

drásticos, que se propagam mais do que a 

própria epidemia. Atualmente, devido a essa 

pandemia, altos níveis de ansiedade, estresse 

e depressão já foram observados na popu-

lação em geral. Diante desse cenário, é fun-

damental que as autoridades de saúde iden-

tifiquem grupos com alto risco em desen-

volver transtornos psíquicos, para monitorar 

sua saúde mental e realizar intervenções 

precoces. Um desses grupos é o de profis-

sionais de saúde, principalmente os que 

trabalham na linha de frente da COVID-19, os 

quais estão em contato direto com o paciente 

e, portanto, mais vulneráveis à infecção 

(ORNELL et al., 2020). 

O contexto da pandemia trouxe aos 

profissionais o desafio de uma assistência 

ainda mais complexa e com riscos de conta-

minação. Logo no início, um estudo reali-

zado no Nepal avaliou a relação entre a saúde 

mental e a assistência desenvolvida por 404 

profissionais da linha de frente e apontou que 

apenas 30 % havia realizado um treinamento 

adequado. Esse e outros fatores refletiram na 

condição de saúde mental, onde 17,1 % 

apresentaram sintomas de estresse, 5,6 % 

ansiedade e 28,9 % depressão (PANDEY et 

al., 2021). Outro estudo realizado no início da 

pandemia, no Vietnã, com 774 profissionais 

de saúde, evidenciou que 34,3 % apresen-
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tavam sintomas de estresse psicológico, o que 

foi apontado como o resultado mais elevado 

em comparação aos dados antes do surto da 

COVID-19. A maior preocupação deles, 

chegando a 73,9 %, era o risco de con-

taminação devido ao contato com seus fami-

liares. Além disso, a falta de equipamentos e 

testes na época, também foram fatores rele-

vantes (NGUYEN et al., 2021). 

Um estudo realizado na Arábia Saudita 

com 554 profissionais de saúde, também traz 

o medo de infectar a família como fator de 

risco, resultando em 77,6% dos participantes. 

Desse total, 83,2 % tiveram resultados mais 

significativos para sintomas de depressão. 

Além disso, a falta de EPI’s e as más con-

dições de trabalho, também foram citadas. Os 

médicos apresentaram uma maior proporção 

nessa classificação de depressão em relação 

aos enfermeiros e outros profissionais, com 

cobertura de 59,4 %, 35,6 % e 5,0 % entre os 

participantes, respectivamente (ALGHASAB 

et al., 2021).  

Dentre os profissionais médicos, os 

anestesistas correm um alto risco de conta-

minação devido à realização de proce-

dimentos com geração de aerossol. Um estudo 

com 90 anestesistas na Itália, evidenciou que 

71,1 % relataram alto estresse relacionado ao 

trabalho tendo em vista o aumento da carga 

horária, afetando assim, o tempo para 

atividade física, lazer e religião. Além disso, a 

função de informar os óbitos aos familiares 

ocorreu com mais frequência (MAGNAVITA 

et al., 2020).  

Quanto aos fatores associados direta-

mente à assistência, um estudo com 288 

profissionais em um ambulatório de saúde 

reprodutiva no EUA, constatou a preocu-

pação quanto ao acesso ao serviço de saúde, 

risco de falta de atendimento adequado devido 

ao foco na COVID-19 e a adaptação à 

telessaúde. Outrossim, o medo da contami-

nação entre profissionais e familiares, apon-

tam sobrecarga, necessidade de atualização 

constante e esgotamento. Assim, 66 % rela-

taram aumento no estresse devido a pan-

demia (COMFORT et al., 2021). 

Em relação aos enfermeiros, um estudo 

realizado em um hospital universitário no 

Paraná, constatou que as mulheres eram as 

mais afetadas. Apesar disso, ressaltam a 

importância de entender que isso tem 

influência de aspectos históricos e culturais. A 

exposição diária da equipe de enfermagem, 

devido ao processo de assistência integral e 

contínuo, também foi apontada como um 

fator, que gera desgaste físico e mental, 

aumentando os riscos de ansiedade e 

depressão (DAL’BOSCO et al., 2020). 

Em consequência ao crescimento da 

demanda por saúde, os profissionais de saúde 

enfrentam longas jornadas de trabalho, com 

poucos recursos e infraestrutura precária, e 

com necessidade de EPI’s que podem causar 

desconforto físico. À isso, soma-se o medo da 

contaminação, a preocupação com a pos-

sibilidade de disseminação do vírus para 

familiares, amigos ou colegas, a mudança de 

rotina e o isolamento social (às vezes, até do 

próprio núcleo familiar) que restringe a rede 

de apoio social. Esses fatores desencadeiam 

diferentes níveis de pressão psicológica, o que 

pode resultar em sentimentos de solidão e 

desamparo, ou em estados emocionais dis-

fóricos, como estresse, irritabilidade, fadiga 

física e mental e desespero (ORNELL et al., 

2020). 

O transtorno de estresse pós-traumático 

(TEPT) é a condição mais bem estudada após 
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desastres. A combinação de três fatores espe-

cíficos (desempenho de funções fora das 

habilidades percebidas; lesão, morte ou grave 

doença de um colega de trabalho; ou sen-

sação de que a própria vida estava em perigo) 

relaciona-se a um maior risco de desenvol-

vimento de TEPT. Esses fatores estão entre as 

preocupações mais frequentemente identi-

ficadas nos profissionais de saúde na atual 

crise sanitária provocada pela COVID-19 

(ALBOTT et al., 2020). 

A combinação de testemunhar sofrimento 

físico e morte junto com a imediata ameaça à 

própria segurança pode induzir ansiedade, 

hiperexcitação, hipervigilância, distúrbios do 

sono, depressão e pesar (ALBOTT et al., 

2020; JUN et al., 2020). 

O colapso do sistema de saúde é outro 

fator agravante da situação de saúde dos 

trabalhadores, inviabilizando os profissionais 

de saúde a tomarem decisões adequadas, de-

vido às pressões internas (medo, incapa-

cidade de enfrentar o sofrimento, falta de 

conhecimento) ou externas (pressão hierár-

quica, problemas de comunicação e organi-

zacionais, falta de recursos e apoio de outros 

serviços) (ORNELL et al., 2020). Ademais, 

outro fator que surgiu com a pandemia, foi a 

pressão adicional sobre os profissionais de 

saúde, atribuindo-lhes um status de super-

heróis. Por um lado lhes configura um valor e 

uma importância social extrema, por outro, 

associam esses trabalhadores a personagens 

que nunca falham, não desistem, não ficam 

cansados ou doentes. A sobrecarga de tra-

balho e os sintomas relacionados ao estresse 

aumentam a possibilidade de transtornos 

psiquiátricos (ORNELL et al., 2020). 

Nota-se, portanto, que nesse contexto, 

existem diversos fatores que comprometem a 

saúde mental. Nessa perspectiva, elaborou-se 

o Quadro 32.1, com a síntese dos principais 

achados com base nas investigações levan-

tadas. 

 

Quadro 32.1 Principais estressores laborais encontrados no trabalho em saúde no contexto da 

COVID-19 

Autores / ano Setor(es)/Serviço(s) 
Categoria 

Profissional 
Resultados / Estressores laborais 

PANDEY et al. 

(2021) 

Linha de frente no 

enfrentamento da 

COVID-19 

Profissionais de 

saúde 
Falta de treinamento adequado. 

NGUYEN et al. 

(2021) 

Linha de frente no 

enfrentamento da 

COVID-19 / Unidade de 

Saúde 

Profissionais de 

saúde 

Risco de contaminação, falta de 

equipamentos e testes. 

ALGHASAB et al. 

(2021) 

Linha de frente no 

enfrentamento da 

COVID-19 / Ala COVID 

Médicos e 

Enfermeiros 

Medo de infectar a família, falta de EPI’s 

e más condições de trabalho. 

MAGNAVITA et 

al. 

(2020) 

UTI 
Médicos 

anestesistas 

Alto risco de contaminação, aumento na 

carga de trabalho, informar os óbitos aos 

familiares. 
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COMFORT et al. 

(2021) 

Ambulatório de Saúde 

Reprodutiva 

Profissionais de 

saúde 

Medo da contaminação entre 

profissionais e familiares, sobrecarga, 

necessidade de atualização constante. 

DAL’BOSCO et 

al. 

(2020) 

Hospital Universitário Enfermeiros 

Mulheres mais afetadas 

Exposição diária da equipe de 

enfermagem, devido ao processo de 

assistência integral e contínuo. 

ORNELL et al. 

(2020) 

Linha de frente no 

enfrentamento da 

COVID-19 

Profissionais de 

saúde 

Longas jornadas de trabalho, 

infraestrutura precária, uso de EPI’s que 

causam desconforto físico, medo da 

contaminação e de contaminar 

familiares, amigos ou colegas, mudança 

de rotina e isolamento social que 

restringe a rede de apoio social. 

Colapso do sistema de saúde. 

Pressão hierárquica, problemas de 

comunicação e organizacionais, falta de 

recursos. 

ALBOTT et al. 

(2020) 

Linha de frente no 

enfrentamento da 

COVID-19 

Profissionais de 

saúde 

Desempenho de funções fora das 

habilidades, lesão, morte ou grave 

doença de um colega de trabalho, 

sensação de perigo. 

JUN et al. 

(2020) 

Linha de frente no 

enfrentamento da 

COVID-19 

Profissionais de 

saúde 

Medo de se infectar, medo de infectar 

outros, aumento da incerteza e da carga 

no local de trabalho, turnos de trabalho 

prolongados, pouco tempo de descanso e 

escassez de EPI’s. 

 

 

Dessa maneira, verifica-se que a 

associação de diferentes estressores laborais, 

podem resultar em sobrecarga e vulnerabili-

dade ao sofrimento psíquico do profissional 

de saúde. Tal cenário, agravado atualmente 

pela pandemia COVID-19, favorece a 

ocorrência de prejuízos psíquicos que irão se 

refletir no comportamento e cotidiano, como: 

noites mal dormidas, má alimentação, tris-

teza, ansiedade, frustação e medo. Portanto, a 

saúde mental sofre danos cujas consequên-

cias afetam a sua qualidade de vida e do seu 

trabalho. Por isso, faz-se necessário conhecer 

esses estressores laborais no con-texto da 

pandemia e como impactam os trabalhadores 

de saúde, a fim de identificá-los precoce-

mente, buscar promover um ambiente de 

trabalho mais seguro e menos estressante, e 

assim fornecer suporte adequado. 

 

CONCLUSÃO 

 

Devido as implicações da pandemia da 

COVID-19, a assistência à saúde tornou-se 

mais complexa, principalmente devido ao al-

to risco de infecção pelo Sars-Cov-2. Assim, 

a pandemia pôde contribuir negativamente 

para o sofrimento mental dos trabalhadores de 

saúde, uma vez que impacta em diversos 

aspectos da vida desses indivíduos, restrin-

gindo o contato com a rede e atividades de 

apoio (lazer, religião, família, amigos, etc.) e 
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expondo-os à sobrecarga de estresse e pressão 

psicológica. 

Sendo assim, faz-se necessário conhecer 

as causas que levam ao sofrimento mental, a 

fim de que sejam elaboradas, o mais preco-

cemente possível, estratégias preventivas e 

também de promoção da saúde e bem-estar, 

no intuito de evitar ou reduzir os danos a esses 

profissionais, bem como os danos indiretos, 

como os provocados aos serviços de saúde e 

seus usuários, e aos familiares
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INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019, na cidade de 

Wuhan (China), iniciou o surto ocasionado 

pelo novo coronavírus, denominado como 

Coronavírus 2 associado à síndrome respira-

tória aguda grave (SARS-CoV-2). Tal doença 

foi vertiginosamente disseminada pelo mun-

do, sendo considerada em março de 2020 pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) uma 

pandemia global, tornando-se um grande 

desafio para o sistema de saúde pública no 

mundo (MAN et al., 2020). 

Em épocas de epidemias causadas por 

patologias infecciosas, é notável o descuido 

da saúde mental em decorrência dos riscos 

biológicos oferecidos pelas doenças. 

Consequentemente, as queixas de problemas 

psicológicos aumentam e atingem proporções 

incomuns, evidenciando o aparecimento de 

doenças como depressão e ansiedade em 

indivíduos que antes não apresentavam tais 

condições e exacerbando em pessoas que já 

possuem, podendo levar até mesmo ao 

suicídio (MOREIRA et al., 2020). 

Dessa forma, a saúde mental é caracte-

rizada pela OMS com um estado de bem-estar 

onde esse ser humano irá analisar a sua 

capacidade de poder lidar com os estresses do 

dia a dia e trabalhar de forma produtiva, sendo 

capaz de colaborar com a comunidade. Logo, 

durante a pandemia da COVID-19 os 

trabalhadores que estão atuando diretamente 

no setor de saúde tornaram-se cada vez mais 

expostos a danos afetivos (TOLÊDO et al., 

2021). 

Sendo assim, os profissionais da saúde 

atuam diretamente em contato com pacientes 

contaminados pelo novo coronavírus, o que os 

torna expostos a vários fatores estressantes 

durante o atendimento, a alta carga de tra-

balho, equipamentos insuficientes para pro-

teção, condições inadequadas para a prestação 

da assistência entre outros. Com isso, esses 

profissionais acabam desenvolvendo senti-

mentos de medo, angústia e desamparo, o que 

pode acarretar na piora de sua saúde mental 

(MOREIRA et al., 2020). 

A partir dos elementos expostos, o obje-

tivo do presente estudo consistiu em discutir, 

a partir da literatura científica, ações e 

estratégias de saúde direcionadas à redução do 

sofrimento mental em trabalhadores de saúde 

no contexto da Covid-19. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão narra-

tiva, que consiste na análise da literatura 

publicada em artigos e periódicos científicos 

sobre estratégias de saúde aplicadas ao 

sofrimento mental de trabalhadores da saúde 

no contexto da COVID-19. 

O estudo foi motivado a partir do relato de 

experiência que retrata a vivência dos partici-

pantes do projeto de extensão: “O cuidar de 

Enfermagem em Saúde Mental na perspectiva 

da ressocialização”, da Universidade Federal 

do Piauí – UFPI, realizado no Hospital 

Público Psiquiátrico, referência no Estado do 

Piauí, voltado à assistência em saúde mental 

de alta complexidade. 

Foi realizada a revisão sobre o tema 

através de pesquisa na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) em maio de 2021, utilizando as 

bases de dados Medline (Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online 

Complete), Lilacs (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde), BDENF (Base de Dados em 
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Enfermegem) e os descritores de saúde foram: 

“estratégias de saúde” AND “saúde mental” 

AND “trabalhadores da saúde” AND 

“COVID-19”. 

O limite temporal foi de quatro anos (2019 

- 2021) e os idiomas foram: inglês, português 

e espanhol. A busca resultou em 79 publi-

cações relacionadas ao tema, e após análise 

dos resumos dos estudos incluídos, foram cap-

tados 7 artigos que se relacionava diretamente 

com a temática estudada. Excluíram-se 72 

artigos que não estavam na íntegra ou que não 

se relacionava com o tema. Para tanto, 

realizou-se a seleção, por meio de uma leitura 

exploratória, analítica e interpretativa dos 7 

estudos e destes, 7 apresentaram maior 

concordância com o tema proposto e, sendo 

assim, foram utilizados para construção da re-

visão de literatura. Dessa forma, ainda foram 

utilizados 4 artigos do Google Acadêmico 

para complementar o estudo, sendo assim, 11 

artigos compõem essa pesquisa. 

Em seguida, procedeu-se a revisão 

narrativa com vistas a desvelar o que existe de 

promoção à saúde mental de trabalhadores e o 

papel da enfermagem nesse processo. Não se 

fez necessária a submissão deste trabalho para 

aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa, 

pois não houve envolvimento direto ou 

indireto com pessoas, nem foram coletados 

dados pessoais para realização do estudo em 

tela. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com vistas a sumarizar algumas infor-

mações sobre os principais resultados encon-

trados sobre estratégias de saúde aplicadas ao 

sofrimento mental de trabalhadores de saúde 

no contexto da COVID-19, construiu-se o 

Quadro 33. 1. 

 

Quadro 33.1 Artigos selecionados de acordo com os autores, periódicos e ano de publicação 

 

Autor (es) Título Periódico Ano 

ALMEIDA et al. 

A saúde mental dos profissionais de enfermagem na 

linha de frente à assistência de pacientes com covid-

19. 

Revista de Casos e 

Consultoria 
2021 

BLAKE et al. 
Mitigating the Psychological Impact of COVID-19 

on Healthcare Workers: A Digital Learning Package. 

Int. J. Environ. Res. 

Public Health 
2020 

CROGHAN et al. 
Stress, Resilience, and Coping of Healthcare 

Workers during the COVID-19 Pandemic. 

Journal of Primary 

Care & Community 

Health 

2021 

FERREIRA et al. 

Uma reflexão sobre saúde mental do enfermeiro 

emergencista no contexto da pandemia pelo Covid - 

19. 

Research, Society 

and Development 
2020 
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KALAITZAKI & 

ROVITHIS. 

Secondary traumatic stress and vicarious 

posttraumatic growth in healthcare workers during 

the first COVID-19 lockdown in Greece: The role of 

resilience and coping strategies. 

Psychiatriki 2021 

LEITE, et al. 

Estratégias e desafios em manter a saúde mental dos 

profissionais de enfermagem no contexto da 

pandemia Covid-19. 

Research, Society 

and Development 
2021 

MCFADDEN  

et al. 

The Role of Coping in the Wellbeing and Work-

Related Quality of Life of UK Health and Social 

Care Workers during COVID-19. 

Int. J. Environ. Res. 

Public Health 
2021 

PRAZERES et al. 
COVID-19-Related Fear and Anxiety: Spiritual-

Religious Coping in Healthcare Workers in Portugal. 

Int. J. Environ. Res. 

Public Health 
2021 

PRIGOL & 

SANTOS 

Saúde mental dos profissionais de enfermagem 

diante da pandemia COVID-19. 

Research, Society 

and Development 
2020 

SAIDEL et al. 
Intervenções em saúde mental para profissionais de 

saúde frente à pandemia de Coronavírus. 
Rev Enferm UERJ 2020 

TEIXEIRA et al. 
A saúde dos profissionais de saúde no enfrentamento 

da pandemia de Covid-19. 

Ciência & Saúde 

Coletiva 
2020 

 

A pandemia gerada pelo novo coronavírus 

colocou em evidência as vulnerabilidades, 

tanto emocionais quanto ocupacionais dos 

profissionais de saúde. Tais vulnerabilidades 

podem ser associadas à pressão gerada pela 

situação, associadas ao estresse, depressão e 

ansiedade. Consequentemente o bem-estar 

físico e psicológico é comprometido, gerando 

problemas como fadiga, desatenção e 

problemas de humor. Posto isso, faz-se 

necessário o uso de estratégias para o manejo 

adequado de estresse, aumento da resiliência 

e a criação de uma rede apoio entre os 

profissionais de saúde (CROGHAN et al., 

2021). 

Um estudo realizado nos Estados Unidos 

incluiu 302 profissionais de saúde, com 

intuito de estimar o estresse, resiliência e 

enfrentamento autorrelatados e implementou 

diversas ações para atenuar o estresse e outras 

complicações geradas pela pandemia, como a 

divulgação de informações acerca da doença, 

reuniões diárias e semanais através de uma 

plataforma online, criação de grupos de 

trabalho que abordassem a segurança, esta-

belecimento de um fundo monetário para 

propiciar ajuda aos trabalhadores carentes, 

produção de vídeos e outros artifícios para 

melhorar a resiliência dos funcionários, entre 

outras estratégias (CROGHAN et al., 2021). 

Na Grécia, uma pesquisa demonstrou que 

algumas estratégias de enfrentamento, utiliza-

das pelos trabalhadores de saúde, melhoraram 

o estresse gerado pela demanda em excesso 
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decorrente da pandemia. O uso da meditação 

para aliviar o estresse, reflexão sobre a situ-

ação sob uma perspectiva positiva e contar 

com uma rede social de apoio destacam-se 

como as estratégias mais utilizadas 

(KALAITZAKI & ROVITHIS, 2021). 

Um estudo no Reino Unido, com 2541 

entrevistados, no qual fala sobre “O papel do 

enfrentamento no bem-estar e na qualidade de 

vida relacionada ao trabalho de assistentes 

sociais e de saúde” indicou que o enfren-

tamento ativo atrelado à busca de ajuda teve 

uma associação com a melhoria do bem-estar 

e da melhor qualidade de vida no ambiente de 

trabalho. A estratégia de enfrentamento mais 

utilizada na amostra foi de aceitação, que 

permite às pessoas um fechamento e que elas 

sigam em frente. De modo geral, também 

relataram como estratégia a busca de ajuda na 

religião, humor, segmentação trabalho-fa-

mília, trabalho para melhorar as habilidades, 

recreação e relaxamento e exercícios 

(MCFADDEN et al., 2021).  

Teixeira et al. (2020) em sua pesquisa 

intitulada “A saúde dos profissionais de saúde 

no enfrentamento da pandemia de Covid-19” 

citam o acolhimento e o atendimento à crise 

associado a intervenção psicossocial rápida, 

como também, garantir um conjunto de ações 

de caráter preventivo para que possa reduzir 

as probabilidades dos profissionais sofrerem 

danos psicossociais e indica promoção de 

ambientes protegidos e favoráveis à saúde 

mental dos trabalhadores da saúde. Ademais, 

recomenda-se estratégia de suporte aos 

trabalhadores como os Primeiros Cuidados 

Psicológicos (PCP) por meio de serviços de 

suporte psicológico presencial ou on line, para 

uma primeira escuta das necessidades de 

atenção psicológicas como ações para a 

melhoria do sofrimento mental (TEIXEIRA et 

al., 2020). 

A pesquisa “Intervenções em saúde 

mental para profissionais de saúde frente à 

pandemia de Coronavírus” demonstra que o 

compartilhamento de dados e informações 

com fontes oficiais e medidas de proteção para 

os profissionais são estratégias essenciais para 

reduzir a desconfiança no ambiente de tra-

balho. Sendo assim, faz-se necessário empre-

gar estratégias que favoreçam a comunicação 

dessas informações para esses trabalhadores, 

valendo-se de uma ampla divulgação no intu-

ito de minimizar e esclarecer notícias falsas 

com o objetivo de que eles se sintam seguros 

e prevenindo assim o adoecimento mental 

(SAIDEL et al., 2020). 

No Reino Unido, foi aplicado durante sete 

dias, um suporte online voltado para profis-

sionais de saúde e estudantes. Ao avaliar a 

implementação, constataram que durante o 

período pandêmico faz-se necessária uma boa 

comunicação acerca das medidas de preven-

ção e as diretivas para mitigar a possibilidade 

do sofrimento mental. Igualmente, outro fator 

capaz de reduzir o estresse é o apoio social no 

ambiente externo ao local de trabalho. Entre-

tanto, em virtude da sobrecarga no trabalho e 

preocupação com risco de infecção, os 

trabalhadores de saúde desconsideram os vín-

culos afetivos com seus familiares e amigos, 

que poderiam servir como rede de apoio e 

manutenção do contato social (BLAKE et al., 

2020). 

Um estudo realizado em Portugal com 

profissionais de saúde e que aborda sobre 

“Medo e ansiedade relacionados à COVID-

19: enfrentamento espiritual-religioso em 

profissionais da saúde em Portugal” demons-

trou que a espiritualidade estava relacionada a 
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um pequeno nível de ansiedade relativa ao 

coronavírus. Dessa forma, profissionais que 

apresentaram alto índice de esperança/ 

otimismo da Escala de Espiritualidade tive-

ram menor ansiedade referente à COVID-19. 

Tal fato demonstra que, pensamentos posi-

tivos e a percepção de esperança referente a si 

mesmo e a tudo em sua volta, são instru-

mentos utilizados por profissionais de saúde a 

fim de mitigar os índices de ansiedade 

(PRAZERES et al., 2021). 

Prigol & Santos (2020) apontam que, por 

ocasião da pandemia da COVID-19, faz-se 

necessária a realização de inúmeras interfe-

rências com os trabalhadores de saúde. Para 

isso, é essencial o desempenho de atividades 

para que tais profissionais identifiquem 

antecipadamente sinais de sofrimento mental. 

Além disso, o estudo afirma que os trabalha-

dores de saúde precisam ter um longo período 

de descanso e carga horária de trabalho 

reduzida, incentivar o convívio, oportunizar o 

acompanhamento dos enfermeiros com a 

equipe de psicologia, a interprofissionalidade 

e a clarificação acerca da relevância das 

medidas de higiene para aliviar os momentos 

de tensão no ambiente hospitalar (PRIGOL & 

SANTOS, 2020). 

Já Almeida (2021) indica os agravos à 

saúde mental dos trabalhadores pode ser 

reduzida com a adesão de hábitos saudáveis 

atrelados às atividades que visem o bem-estar 

do corpo e da mente, sendo assim, o fortale-

cimento do trabalho em equipe, promoção da 

sociabilidade efetiva somada à escuta tera-

pêutica, são estratégias indicadas para à 

melhoria da qualidade de vida desses profis-

sionais (ALMEIDA, 2021). 

O estudo sobre saúde mental de 

enfermeiros emergencistas no contexto da 

pandemia pela COVID-19, revela que as Prá-

ticas Integrativas e Complementares (PIC’s) 

consistem em uma das diversas estra-tégias 

que podem ser incluídas no ambiente de 

trabalho, visto que a OMS caracteriza tal 

atividade como capaz de beneficiar o bem-

estar e a saúde, além de cuidados por meio de 

produtos e terapias alternativas. Tais práticas 

podem incluir a auricoloterapia, musico-

terapia, aromaterapia, meditação, fitoterapia 

dentre outras (FERREIRA et al., 2020). 

Outra pesquisa intitulada “Estratégias e 

desafios em manter a saúde mental dos 

profissionais de Enfermagem no contexto da 

pandemia Covid-19”, apresenta que diante do 

cenário pandêmico, as circunstâncias são 

agravadas, ocorrendo o aparecimento de con-

flitos emocionais e sentimentos de incertezas. 

Tal fato contribui para que os profissionais da 

saúde se tornem os mais vulneráveis, uma vez 

que estão atuando diretamente com pacientes 

infectados e possuem o medo de serem infec-

tados pelo vírus. Diante disso, observa-se a 

relevância de um gerenciamento de saúde 

mental maior, com aspectos que fortaleçam o 

bem-estar psicológico, como exemplo as 

ações que envolvem valores como a fé, 

esperança, altruísmo e crença na ciência 

(LEITE et al., 2020). 

 

CONCLUSÃO 

 

Os trabalhadores da área da saúde são um 

dos profissionais mais afetados por trans-

tornos mentais no contexto da pandemia da 

Covid-19 e necessitam de atenção e ações com 

o intuito de mitigar esses distúrbios, sendo 

necessária a avaliação das implicações e 

emoções instigadas nesse período, a fim de 

entender e identificar antecipadamente, para 
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que seja possível realizar intervenções ade-

quadas. 

Portanto, destaca-se ainda que a imple-

mentação de intervenções no ambiente de 

trabalho desses profissionais é importante e 

podem ser executadas de diversas maneiras, 

desde o uso de práticas usuais como medi-

tação e interação com familiares e amigos até 

a aplicação de atividades mais complexas 

como o uso de ferramentas online, bem como 

o acompanhamento com profissionais da 

saúde mental. Assim, a assistência qualificada 

requer uma comunicação ativa e o desen-

volvimento de habilidades para aprimorar os 

meios e métodos de alcance aos indivíduos.

. 
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INTRODUÇÃO 

 

A maior emergência de saúde pública que 

o mundo enfrenta em muitos anos é a pan-

demia pelo SARS-CoV-2 (Severe Acute 

Respiratory Syndrome Corona-virus 2). Uma 

das preocupações encontradas é o sofrimento 

psicológico vivenciado pela população em 

geral e, principalmente, pelos profissionais de 

saúde que estão envolvidos na linha de frente 

no combate à doença (SCHMIDT et al., 

2020). 

A COVID-19 é o nome de uma síndrome 

respiratória causada por um vírus pertencente 

à família do coronavírus. Foi detectada ini-

cialmente na China e se espalhou pelo mundo 

atingindo a população em diferentes níveis de 

complexidade. Mesmo existindo sintomas 

conhecidos, como tosse, coriza, febre, cefaleia 

e perda de olfato e paladar, muitos se en-

contram assintomáticos, tornando mais difícil 

a contenção da disseminação do vírus, princi-

palmente, por sua elevada facilidade de 

propagação, fazendo-se necessário perma-

necer em isolamento social. Os casos mais 

graves são acometidos de uma síndrome de 

angústia respiratória aguda (SARA) que 

requer cuidados em unidades de tratamentos 

intensivos (FARO et al.,2020). 

Durante este período, as sequelas deixadas 

na saúde mental são maiores que o número de 

óbitos. Os profis-sionais de saúde entram em 

exaustão pelas longas horas de trabalho e pelo 

método de controle da disseminação ser o 

distanciamento social, o que impacta 

consideravelmente na saúde mental destes 

profissionais (FARO et al.,2020). Além disso, 

estudos mostraram que o medo de ser 

infectado por um vírus cujo seus mecanismos 

de infecção, origem e natureza são pouco 

conhecidos; somado a dissemi-nação de fake 

news, a falta de um tratamento específico e o 

isolamento social, acaba afetando o bem-estar 

psicológico de grande parte da população e, 

principalmente, dos profissionais que atuam 

na linha de frente e tem contato direto com 

pessoas infectadas (SCHMIDT et al., 2020; 

FARO et al., 2020; ORNELL et al., 2020). 

Embora alguns protocolos para médicos 

tenham sido estabelecidos, a maioria dos 

profissionais que lidam frente a frente com a 

pandemia não é treinada para prestar assis-

tência em saúde mental durante esse período. 

Estudos anteriores relataram altas taxas de 

sintomas de ansiedade, estresse, insônia, de-

pressão e angústia, além de transtornos men-

tais, como estresse pós-traumático e crises de 

pânico nessa população, principalmente entre 

enfermeiros e médicos (SCHMIDT et al., 

2020; ORNELL et al., 2020; MOREIRA et 

al., 2020; XIANG et al., 2020). 

É nesse contexto que faz-se necessário 

ações, com uma equipe multidisciplinar, 

incluindo técnicas de psicoterapia e, caso 

necessário, intervenção farmacológica, a fim 

de diminuir comorbidades psicológicas mais 

graves. Além disso, manter uma comunicação 

clara, verdadeira e regular com os familiares e 

amigos através de plataformas digitais pode 

ajudar a reduzir os prejuízos mentais causados 

pelo isolamento social (SCHMIDT et al., 

2020; ORNELL et al., 2020; MOREIRA et 

al., 2020; XIANG et al., 2020; FARO et al., 

2020). 

Diante deste cenário, este trabalho tem 

como objetivo investigar o impacto psico-

lógico de profissionais da saúde durante a 

pandemia da COVID-19. 
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MÉTODO 

 

O atual estudo tem como metodologia 

uma revisão integrativa da literatura, com 

busca de artigos nas plataformas: Scielo 

(Scientific Electronic Library Online) e 

PubMed utilizando estudos publicados no ano 

de 2020. Foram utilizados os seguintes 

descritores: “saúde mental”, “coronavirus” e 

“pandemia”. E também na língua inglesa 

“coronavirus”, “pandemic” e “mental health”. 

Foi analisado diversos artigos e foi priorizado 

aqueles que tratavam de distúrbios no âmbito 

psicológico desencadeados pela pandemia da 

COVID-19.  

A partir das pesquisas foram obtidos um 

total de onze artigos. Entretanto, depois de 

uma análise minuciosa, foram descartados 

seis e cinco permaneceram para atingir as 

informações necessárias para a confecção 

desta revisão tendo seus resultados apresen-

tados no Quadro 34. 1. Juntamente a isso, cabe 

pautar que o critério utilizado para a exclusão 

dos demais foi o fato desses fugirem de algu-

ma forma do real objetivo e não elencarem 

com clareza do assunto em questão. 

 

Quadro 34. 1 Apresentação da síntese de artigos incluídos na revisão 

 

Nome do artigo Autores Resultados 

COVID-19 e saúde mental: 

a emergência do cuidado 
FARO et al. 

Para se ter uma compreensão mais clara dos 

cenários provocados pela COVID-19, o 

conceito foi exposto a respeito das questões de 

saúde mental. 

Mental illness in the 

general population and 

health professionals 

during covid-19: a scoping 

review 

MOREIRA et al. 

Os 27 estudos identificaram 19 sinais e 

sintomas no âmbito psicológico na população 

em geral e nos profissionais de saúde, 

destacando-se: depressão, ansiedade, estresse, 

estresse pós-traumático, depressão e insônia.  

“Pandemic fear” and 

COVID-19: mental health 

burden and strategies 

ORNELL et al. 

Pesquisas descobriram que é extremamente 

necessário implementar políticas e estratégias 

públicas em saúde mental para responder a 

epidemias, antes, durante e depois do 

acontecimento. 

Mental health and 

psychological interventions 

during the new 

coronavirus pandemic 

(COVID-19) 

SCHMIDT et al. 

Neste estudo, o conhecimento sobre o impacto 

do enfrentamento da nova pandemia do 

coronavírus na saúde mental e na intervenção 

psicológica foi sistematicamente estabelecida. 

Timely mental health care 

for the 2019 novel 

coronavirus outbreak is 

urgently needed 

 

XIANG et al. 

O desenvolvimento e a implementação de 

avaliação, apoio, tratamento e serviçoes de 

saúde mental são os objetivos principais da 

resposta de saúde ao surdo da covid-19. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio da análise e interpretação dos 

dados, pode-se determinar que o medo e 

receio referente ao desconhecimento de uma 

nova doença, juntamente com a necessidade 

do isolamento social, longas horas de trabalho 

dos profissionais de saúde para o combate na 

linha de frente ao vírus e a constante 

exposição à morte de pacientes, reflete em 

graves repercussões no âmbito psicológico 

(FARO et al.,2020). 

Atuar no combate de uma pandemia, na 

qual  apresenta um cenário onde, a perspectiva 

de um tratamento ou vacina levam tempo para 

serem elaborados e milhares de pessoas 

morrem todos os dias, resulta na sensação de 

incapacidade e frustração por parte dos nesses 

profissionais, uma vez que os mesmos 

concluíram suas formações com o intuito de 

salvar as vidas de seus pacientes (MOREIRA 

et al., 2020; XIANG et al., 2020). 

Estudos evidenciaram que, em meio a 

pandemia, os profissionais de saúde vêm 

apresentando sintomas como ansiedade, 

estresse, solidão, depressão, insônia e até 

mesmo ideação suicida. Tudo isso corrobora 

para que medidas de intervenção sejam 

tomadas afim de evitar que comorbidades 

psicológicas mais graves não venham a se 

desenvolver nesta população (ORNELL et al., 

2020).  

Os efeitos do isolamento social, o medo da 

nova doença e o grau elevado de contágio 

relacionado a números exorbitantes de óbitos 

em poucos meses sem protocolos ou estudos 

sobre a doença realmente eficazes e 

verdadeiros geraram sentimentos de impo-

tência e incerteza nesses profissionais 

(MOREIRA et al., 2020). 

Deste modo, é crucial a realização de 

ações com uma equipe multidisciplinar, 

envolvendo psicólogos, psiquiatras e outros 

profissionais de saúde mental, estabelecendo 

estratégias que visem melhorar a comuni-

cação médico-paciente-família, dando suporte 

e orientações de como manejar certas situ-

ações, como exemplo, relatar más notícias aos 

familiares, é de extrema importância. Além 

disso, manter o contato com familiares e 

amigos por meio de redes sociais reduz a 

sensação de isolamento. Técnicas de psico-

terapia e algumas medicações, em caso de 

necessidade, também podem ser utilizadas 

como forma de amenizar os prejuízos 

psicológicos dos profissionais de saúde. 

 

CONCLUSÃO 

 

Dessa forma, de acordo com os resultados 

obtidos, avaliamos nesse estudo a importância 

da análise do estado mental dos profissionais 

de saúde atuantes na linha de frente dos 

cuidados ambulatoriais e hospitalares relaci-

onados ao COVID-19 e em como se faz 

necessária a abordagem terapêutica desses 

indivíduos, evitando possíveis futuras desor-

dens de origem psicológica como a ansiedade 

e a depressão. 

Logo, é imprescindível que medidas sejam 

tomadas para prevenir que esses indivíduos 

atuantes no combate ao vírus não sofram 

tantos danos psicológicos, uma vez que isso 

pode ser realizado a partir de uma melhor 

relação e comunicação online desses profis-

sionais para com seus familiares e pessoas 

próximas. Dessa forma, mesmo que distantes 

fisicamente sentirão-se mais amparados e 

confortados, diminuindo assim as possibi-

lidades de transtornos emocionais. 
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Por fim, nota-se que é de suma relevância 

o cuidado relacionado com o psicológico dos 

profissionais da saúde principalmente nesse 

período delicado, uma vez que eles estão 

sendo afetados diariamente e constantemente 

por essa pandemia, não apenas fisicamente, 

mas sobretudo mentalmente.
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INTRODUÇÃO 

 

Ao decorrer dos anos, o trabalho sofreu 

significativas mudanças que interferiram na 

qualidade de vida, na saúde e na segurança dos 

trabalhadores. Tais modificações promovem, 

por exemplo, maior competitividade, intensi-

ficação do ritmo, assédio e insegurança 

(SOUSA et al., 2021). Em si mesmo, abarca 

grande ambivalência, de modo que, ao mesmo 

tempo que empodera e emancipa, também é 

passivo de conflitos e resistências 

(BALDONEDO et al., 2018). 

Em se tratando de trabalhadores da saúde, 

ocorre exposição a precários processos de 

trabalho, bem como instáveis serviços de 

saúde. De tal modo, ocorre adoecimento físico 

e/ou mental. Outrossim, esses profissionais 

são transpassados por sofrimentos psíquicos, 

haja vista que se envolvem em situações de 

demandas psicológicas intensas, lidando com 

sofrimento de pacientes e familiares, urgência 

de atendimentos, mortes e riscos biológicos 

(SANTOS et al., 2017). 

Como consequências desse enfrenta-

mento, pode haver repercussões psicológicas, 

neurológicas e psicossomáticas, por exemplo. 

Profissionais imunossuprimidos expostos à 

altos níveis de estresse, podem experienciar 

infecções múltiplas ou recorrentes, de vari-

adas etiologias em curto espaço de tempo 

(RÍOS et al., 2021). Aqueles previamente 

hígidos podem ser acometidos por insônia, 

ansiedade, depressão, irritabilidade e dificul-

dade para concentrarem-se. Ademais, mé-

dicos com alto nível de exaustão chegam a 

apontar de redução da satisfação pessoal, 

diminuição da motivação profissional, além 

de queixas dos sistemas cardiovascular, 

digestivo e respiratório (BONCALO & 

POLYAKOVA, 2020). 

O capítulo em questão tem como objetivo 

abordar as principais enfermidades psico-

lógicas e psicossomáticas dos médicos,  diante 

da vivência árdua da profissão, que trabalha 

diariamente sob pressão, com uma carga hora-

ria pesada e cobranças, além dos momentos 

delicados em relação à vida-morte, abordando 

suas consequências fisiológicas e biopsicos-

sociais. 

 

MÉTODO 

 

O presente capítulo, busca-se, através de 

uma revisão integrativa a análise dos fatores 

biopsicossociais em relação aos profissionais 

da saúdeErro! Indicador não definido., por 

meio de uma revisão integrativa, com enfoque 

no sofrimento psicossocial da classe médica: 

uma revisão sobre a negligên-cia do 

autocuidado daqueles que se dedicam a cuidar 

de outrem. 

Dessa maneira, para cumprir o desejado 

foi realizado uma revisão integrativa, que per-

mitiu a união de dados da literatura e con-

ceitos que abordassem sobre o assunto em 

revistas científicas, sites oficiais de saúde e na 

base de dados do SciELO (Scientific Electro-

nic Library Online) e PubMed Central, utili-

zando os seguintes descritores: “Síndrome de 

BurnoutErro! Indicador não definido.”; 

“Saúde mentalErro! Indicador não 

definido.” e “Profissionais da saúde”. Após a 

busca, foram selecionados 29 artigos, 

contudo, apenas 12 foram incluídos, os quais 

apresentavam enfoque biopsicos-social na 

saúde dos médicos, artigos em português, 

espanhol e inglês, publi-cados entre os anos de 
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2004 a 2021. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A carência do autocuidado imposta pela 

rotina exaustiva da profissão e seus 

resultados: 

 

O trabalho faz parte da constituição e da 

formação da identidade de um ser humano, 

gerando momentos de identificação, realiza-

ções pessoais e materiais e interações pesso-

ais. Atualmente, tem-se percebido que o 

trabalho, que sempre foi responsável pelo 

crescimento pessoal, tem contribuído para 

diversos transtornos mentais, como, por 

exemplo a ansiedade, depressão e síndrome de 

Burnout. Dessa forma, percebe-se que uma 

classe trabalhadora que está extremamente 

exposta a esses transtornos é as dos profis-

sionais da saúde, ressaltando a classe médica. 

Segundo Gracino et al. (2016), isso ocorre 

devido à precariedade dos locais de trabalhos 

e dos serviços de saúde, somado à alta 

demanda psíquica e ter presenciado as situ-

ações vivenciadas de sofrimentos, óbitos e 

riscos de contaminação, aumentando as 

chances de desenvolvimento de doenças 

físicas e mentais (GRACINO et.al., 2016). 

 

É por ora positiva e por ora negativa. 

O trabalho está inteiramente ligado a 

aspectos psicológicos importantes na 

formação da autoestima, porém alguns 

aspectos no trabalho podem constituir 

fonte de estresse. Por vezes, o trabalho 

pode ser sentido como um fardo pesado 

pelo cansaço e desgaste que causa, prin-

cipalmente ... quando ele é exercido por 

necessidade e não havendo espaço para o 

prazer. Quando os indivíduos se en-

contram imersos no trabalho, não conse-

guindo distinguir vida profissional de 

vida pessoal, se descrevendo apenas a 

partir daquilo que fazem enquanto 

trabalhadores, ocorre assim a perda de 

identidade...O estresse ocupacional no 

modo de vida atual tornou-se fonte de 

pre-ocupação e é reconhecido como um 

dos riscos ao bem-estar psicossocial do 

indivíduo. Silva e Barros (2015) consi-

deram o estresse como um estado 

desagradável, decorrente de exteriori-

dades, principalmente das tarefas que o 

indivíduo considera ameaçador a sua 

autoestima e ao seu bem-estar. Piedade et 

al. (2012) apontam que múltiplos são os 

fatores geradores de estresse no trabalho, 

o excesso de cobrança por mais produ-

tividade, a redução de tempo e profis-

sionais para a execução das tarefas, que 

por muitas vezes complexas, tem gerado 

tensão, fadiga e esgotamento do profis-

sional, como também afirma Alves 

(2013), que este desgaste, fator respon-

sável por situações de estresse ocupa-

cional, interfere ativamente diminuindo a 

qualidade de vida dos indivíduos aco-

metidos, colocando em risco a saúde dos 

cuidadores e assistência prestada 

(ZOMER et.al., 2017). 

 

De acordo com Martins, et.al (2019) 

quando se refere ao quadro clínico de ansi-

edade e depressão, tem-se uma etiologia 

complexa, com apresentações distintas em 

cada doente, podendo desenvolver anedonia, 

diminuição da libido, e da autoestima. Sendo 

assim, o quadro de ansiedade, é caracterizado 

por antecipação de preocupações, gerando 

pensamentos negativos, medos e incertezas. 

Ademais, a ansiedade pode se desenvolver de 

maneira adaptativa no indivíduo, visto que as 

incertezas referentes ao futuro, tornam-se 

ameaças existenciais e perigos reais. Assim, 

apesar da depressão e a ansiedade serem 

doenças distintas, os sintomas apresentados 

podem ser iguais, além da ocorrência em 

alguns casos da sobreposição das doenças, 

visto que uma grande parte dos pacientes 

desenvolvem as duas patologias com o passar 
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do tempo, quando não tratadas. (MARTINS et 

al., 2019). 

Já a Síndrome de burnout, está 

diretamente relacionada com a qualidade de 

vida dos trabalhadores, caracterizada pelo 

esgotamento físico e emocional, despersona-

lização, estresse, longas jornadas de trabalhos, 

falta de valorização, riscos biológicos, além 

do constante contato com o sofrimento 

humano. Dessa maneira, quando se considera 

esses fatores, temos os médicos como um dos 

principais profissionais com riscos de desen-

volvimento da síndrome (ROCHA & 

SANTOS, 2018) 

 

No Brasil, a síndrome de burnout, 

considerada doença relacionada com o 

trabalho, está presente na lista de 

transtornos mentais e do comportamento 

associados ao trabalho, de acordo com a 

Portaria/MS nº 1.339/1999. Conforme o 

Ministério da Saúde, o trabalhador perde 

a significação do trabalho em sua vida e 

normalmente se desinteressa pelas 

atividades laborais, parecendo inútil 

qualquer esforço realizado (GRACINO 

et.al., 2019). 

 

De acordo com uma pesquisa realizada 

por Dyrbye, em 2013, em que foi analisado a 

incidência da síndrome de burnout na classe 

médica, teve como constatação que classe 

médica tem apresentado a maior chance de 

desenvolvimento de exaustão emocional, e já 

os médicos com menos tempo de carreira 

possuem a maior chance de apresentar desper-

sonalização. Além disso, um outro estudo 

realizado pelo mesmo autor em 2014, 

realizado com estudantes de medicina e com 

residentes, mostrou que possuem ainda maior 

despersonalização, cansaço físico e emo-

cional, exaustão e fadiga. E quando analisado 

a qualidade de vida desses profissionais, os 

médicos recém-formados apresentaram maior 

pontuação, quando comparados com os 

estudantes e os residentes, mesmo assim, 51,4 

% estavam com esgotamento emocional e 40 

% apresentaram sintomas de depressão, e 50,3 

% apresentavam cansaço e fadiga (GRACINO 

et al., 2019). 

Ademais, é importante ressaltar que a 

Síndrome de burnout, não gera prejuízos 

apenas para médico, visto que se apresenta em 

cascata, que prejudica a qualidade do trabalho 

prestado, o andamento do campo de saúde em 

que o profissional atua, os tratamentos estabe-

lecidos aos pacientes, e as relações estabe-

lecidas com colegas de trabalhos e pacientes 

(ROCHA & SANTOS, 2018). 

 

Doenças psicossomáticas e suas reper-

cussões:  

 

A constante exposição ao estresse 

promove consequências na vida dos profis-

sionais. Médicos imunocompetentes, nesse 

contexto, têm suas vidas negativamente 

impactadas, sobretudo no que se refere à 

saúde mental, além de serem mais predis-

postos a infecções devido à inter-relação 

psiconeuroimunoendócrina. Nessas con-

dições, os médicos podem apresentar quadros 

de recorrentes infecções ou múltiplas, de 

diversas etiologias, em reduzido espaço de 

tempo. Desse modo, pode-se pensar em 

imunodeficiência potencialmente reversível, 

desde que a causa seja tratada ou eliminada 

(RÍOS et al., 2021). 

O estresse crônico consiste num estado de 

ativação fisiológica de baixa intensidade, 

podendo prolongar-se por até 6 meses, 

respondendo às demandas externas que ultra-

passam os próprios recursos do indivíduo. 
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Desse modo, tanto o equilíbrio emocional 

quanto os mecanismos neurofisiológicos rela-

cionam-se com a saúde (RÍOS et al., 2021).  

Em tal cenário Rios et al. (2021) relatam 

as consequências psicológicas e neurológicas, 

como insônia, depressão, irritabilidade e 

dificuldade para concentrar-se. Tais sintomas 

relacionam-se ainda à síndrome de Burnout 

(RÍOS et al., 2021). De acordo com Boncalo 

& Polyakova (2020), médicos com altos 

níveis de exaustão emocional e psico-

emocional relatam redução do nível médio de 

realizações pessoais, bem como diminuição 

da motivação profissional (BONCALO & 

POLYAKOVA, 2020). 

Diante disso, emergem as doenças 

psicossomáticas que incluem hipocondria, dor 

e outros transtornos indiferenciados, que se 

determinam através de queixas de, no mínimo, 

seis meses. Os sintomas exercem perturbação 

na vida diária do profissional acometido, 

comprometendo seu desempenho laboral, 

suas relações interpessoais e a qualidade de 

vida. A condição somática é caracterizada 

como transtorno mental, englobando conjunto 

de sinais que promovem sofrimento e 

prejuízos às atividades pessoais, sociais e 

profissionais através de processos cognitivos, 

emocionais e comportamentos perturbadores 

(OKUMURA, et.al, 2020). 

Outrossim, Meneguetti et al. (2020) 

evidenciaram que, desde a formação, médicos 

já são acometidos por desordens psiquiátricas 

com manifestações psicológicas, tais quais 

depressão, transtorno obsessivo compulsivo, 

estresse e ansiedade. Diante disso, pode haver 

dermatoses psicocutâneas. Pode ser vista entre 

acadêmicos de medicina a dermatose decor-

rente de escoriação de acne ou picada de 

inseto, provocando, posteriormente, lesões de 

pele e cicatrizes de manipulação repetitiva da 

área. Identifica-se ainda retirada de cutícula, 

mordida em lábios e bochechas, que se 

relacionam com transtorno obsessivo com-

pulsivo (TOC), resultando em grande estresse 

psicológico, de modo a acentuar ansiedade e, 

além disso, exercer impacto negativo sobre a 

autoestima. Frequentemente, encontram-se 

queixas de prurido psicogênico, que se agrava 

ou se desencadeia mediante ao estresse com 

liberação de neurotransmissores inflama-

tórios. Por fim, dermatite emocional decor-

rente da ativação do sistema imune pelo 

estímulo do sistema neuroendócrino em res-

posta ao estresse. Haja vista a comum origem 

embrionária de pele e sistema nervoso, a 

ectoderma, justifica-se a sensibilidade da pele 

ao estresse emocional, sofrendo com suas 

oscilações (MENEGUETTI et al., 2020).  

Como repercussão do adoecimento e do 

sofrimento psíquicos, médicos podem desen-

volver úlcera péptica, asma brônquica, hiper-

tensão arterial e colite ulcerosa, por exemplo. 

Doravante, diagnóstico e tratamento de tais 

manifestações não se deve restringir à esfera 

física, haja vista a indissociabilidade da 

potência psíquica, de modo a atuar tanto por 

meio de influência direta quanto indireta 

(OKUMURA, SERBENA, DÓRO, 2020).   

É interessante rememorar o mito de 

Quíron, o qual um centauro curador possuía 

uma ferida que não cicatrizava 

(GUGGENBÜHL-CRAIG, 2004). A história 

fomenta a reflexão sobre o necessário e 

indispensável autocuidado por parte daqueles 

que dedicam suas vidas ao cuidado de outrem. 

Com enfoque não apenas no que é tangível, é 

fundamental dedicar atenção à alma e à mente. 

Justamente sobre isso é a análise psicos-

somática. Deve-se buscar a compreensão 
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holística do indivíduo, sob o prisma do estado 

de saúde bem como no decurso do adoe-

cimento (OKUMURA, et.al 2020).  

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com os aspectos observados, é 

salutar que haja um acompanhamento minu-

cioso da classe médica pelos orgãos que 

regularizam a profissão, de forma, que o 

incentivo ao autocuidado, por meio da pre-

venção, e ao tratamento multidisciplinar das 

patologias apresentadas além da adesão à uma 

vida equilibrada.  

Deste modo, aos profissionais já acome-

tidos pelos problemas supracitados, é 

pertinente uma conduta terapêutica, que in-

clua todas as manifestações orgânicas e con-

sequências físicas das doenças apresentadas, 

de forma que o tratamento seja efetivo, com 

redução das manifestações clínicas. Essa con-

juntura possibilitará uma melhor qualidade de 

vida dessa classe, além de uma melhoria 

considerável no padrão de atendimento pres-

tado a população.  

Dessa forma, sabe-se que o dano ao bem-

estar do médico se relaciona às jornadas de 

trabalho exaustivas, que na maioria das vezes, 

não possuem condições ideias para o desem-

penho da atividade laboral, a privação de sono 

e a demanda emocional elevada. Por outro 

lado, alguns aspectos foram considerados 

positivos no que norteia a minimização desses 

problemas, são eles: O empenho no exercício 

acadêmico de ensino e pesquisa, capacitação 

técnica, acompanhamento psicológico, mo-

mentos dedicados a recreação, lazer e ativi-

dades físicas. Dito isso, vale ressaltar a 

importância do autocuidado, para a prevenção 

do processo de adoecimento por doenças 

laborais.
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INTRODUÇÃO 

 

Estudos sugerem que o consumo de 

substâncias psicoativas representa uma forma 

dos indivíduos de enfrentarem sofrimentos 

psíquicos, representando assim, uma tentativa 

de automedicação. Todavia, esse comporta-

mento muitas vezes leva a um primeiro 

quadro psicótico decorrente do uso das drogas 

e, consequentemente, dos seus efeitos no 

sistema nervoso central (ROBINSON et al., 

2013; VIEIRA; MINELLI; CORRADI-

WEBSTER, 2017). 

Segundo o Epidemiologic Catchment 

Area Study, cerca de metade dos dependentes 

de álcool e outras drogas possuía um 

diagnóstico psiquiátrico adicional, sendo que 

os transtornos de humor representavam 26% 

dos casos, seguido dos quadros de ansiedade 

que representavam 28 % dos casos e a perso-

nalidade antissocial representada por 18 % 

dos casos (REGIER et. al., 1990 apud 

DANIELI et. al., 2017). Vale destacar que os 

resultados do National Epidemiologic 

Survey on Alcohol and Related Cond-

itions corroboram esses achados, demons-

trando a associação entre os transtornos de 

humor, ansiedade e personalidade com a 

dependência do álcool (HASIN et. al., 2007 

apud DANIELI et. al., 2017). 

Além disso, outros estudos observaram 

maior risco de suicídio nos grupos com 

histórico de consumo múltiplo de substâncias, 

sugerindo a importância da avaliação de 

transtornos associados à dependência química 

(DANIELI et. al., 2017). 

Considerando a população mundial em 

2013, cerca de 27 milhões de pessoas tinham 

algum transtorno decorrente ao uso de drogas 

ou dependência química. No Brasil, as preva-

lências de dependência de álcool, maconha e 

estimulantes são de, respectivamente, 12,3 %, 

1,2 % e 0,2 % (DANIELI et. al., 2017). 

Os transtornos mentais podem ser formas 

reativas do indivíduo em lidar com o ambiente 

social e familiar, o que ajuda a compreender a 

dificuldade que esse grupo de pessoas pode ter 

para deixar o consumo de drogas e aderir ao 

tratamento proposto, especialmente quando se 

trata dos jovens e adolescentes (MAGURA, 

2011). 

A associação entre consumo problemático 

de drogas e transtornos psiquiátricos é cha-

mada pela literatura biomédica de diagnóstico 

duplo ou comorbidade. É nítido que essa 

clínica vem se tornando cada vez mais coti-

diana nos serviços especializados de saúde 

mental (VIEIRA; MINELLI; CORRADI-

WEBSTER, 2017). 

A união desses dois quadros nos jovens 

representa maiores prejuízos em relação à 

condição clínica, e maiores dificuldades rela-

cionadas à adesão ao tratamento (BAHORIK; 

NEWHILL; EACK, 2013). 

Esse trabalho analisou a relação entre o 

surgimento de transtornos da mente e o uso de 

substâncias psicoativas, ou seja, a ação de 

algumas substâncias como “gatilho” para o 

desenvolvimento dessas doenças. Desse 

modo, buscou-se verificar se o uso dessas 

substâncias poderia agir de forma precursora 

ao surgimento de transtornos mentais em 

jovens em idade escolar. 

 

MÉTODO 

 

Foi empregado o método de revisão 

integrativa da literatura que tem como fina-

lidade agregar e sintetizar os estudos sobre 

determinado assunto, de modo a permitir uma 
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conclusão, facilitando o processo de tomada 

de decisão relacionado às ações e intervenções 

que podem proporcionar um cuidado mais 

efetivo na saúde (POMPEO, ROSSI, 

GALVÃO, 2009; GARBIN; SILVEIRA; 

BRAGA, 2011). 

 

Período da coleta 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada por 

meio de buscas na literatura científica por 

meio da Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, 

e nas bases de dados LILACS (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic 

Library Online), utilizando os descritores: 

“transtorno mental”, “doença mental” e 

“drogas”, com o operador booleano de 

cruzamento “AND”. 

Como critérios de inclusão foram 

considerados recorte temporal, considerando 

período das publicações entre os anos de 2008 

a 2019; textos redigidos em todos os idiomas; 

e publicações contendo evidências sobre a 

influência do uso das substâncias psicoativas 

e o aparecimento de transtornos mentais.  

Foram excluídos da seleção os anais em 

congressos e artigos indisponíveis na íntegra; 

além de artigos duplicados nas bases de dados 

pesquisadas. 

 

Análise dos dados 

 

A análise de dados foi realizada aplicando 

a análise de dados de Bardin (2009), com-

postas pelas seguintes fases: 

 Pré-análise: organização que objetiva 

a sistematização das ideias iniciais.  

 Exploração do material: fase de 

exploração do material obtido – relaciona os 

achados frente ao problema exposto. 

 Tratamento dos resultados: 

momento onde os resultados brutos são 

tratados de maneira a serem significativos e 

válidos. 

A análise dos dados ocorreu por meio da 

aplicação de procedimentos de estatística 

descritiva, com a tabulação dos dados por 

meio de planilhas eletrônicas Excel, e 

apresentados através de tabelas com números 

absolutos e percentuais (BARDIN, 2009). 

 

Aspectos Éticos 

 

Por se tratar de um estudo bibliográfico - 

que não envolve a pesquisa com seres 

humanos -, não houve a necessidade de 

submeter o estudo à aprovação de um Comitê 

de Ética e Pesquisa (CEP), bem como não 

fizeram parte desse estudo documentos 

obrigatórios apontados pela Resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde. Todavia, 

foram observados todos os preceitos éticos 

quanto à realização de estudos científicos em 

saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como resultado dessa pesquisa, foram 

inicialmente encontrados 50 artigos que 

continham os descritores desse artigo no 

corpo de sua publicação. Procedeu-se com a 

leitura dos títulos a fim de verificar-se a 

pertinência dos materiais. Nesse momento 

foram então selecionados 5 artigos, tais 

publicações estão apresentadas no Quadro 

36.1 e nas Tabelas 36.1 e 36.2. 

Com relação às características gerais e 

tipo de publicação.
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Quadro 36.1 Distribuição das publicações selecionadas segundo o tipo de publicação: 

Tipo de 

Publicação 
Título Autores Ano Palavras chaves 

Artigo 

Fatores intervenientes na 

adesão ao tratamento de 

usuários de drogas atendidos 

no Caps-Ad / The intervening 

factors on the treatment 

adherence of drug users 

assisted by a Caps-Ad / 

Factores intervenientes en la 

adhesión al tratamiento de 

usuarios de droga atendidos en 

el Caps-Ad 

PAIANO, Marcelle;  

KURATA,Vanessa 

Midori;  

LOPES, Ana Patrícia 

Araújo Torquato;  

BATISTELA, Geovana;  

MARCON, Sonia Silva 

2019 

Alcoolismo, 

Drogas Ilícitas, 

Motivação, 

Serviços de Saúde 

Mental, Família. 

Artigo 

Consumo de drogas por 

pessoas com diagnósticos 

psiquiátricos: percursos 

possíveis em uma rede de 

atenção psicossocial / Drug 

use among psychiatric 

diagnosed persons: possible 

pathways in a psychosocial 

network 

VIEIRA, Fernanda de 

Sousa;  

MINELLI, 

Massimiliano;  

CORRADI-WEBSTER,  

Clarissa Mendonça 

2017 

Comorbidade; 

Diagnóstico 

duplo; 

Substâncias 

psicoativas; 

Transtornos 

mentais;  

Serviços 

comunitários; 

Pesquisa 

qualitativa. 

Artigo 

A relação entre transtornos 

mentais e o uso de substâncias 

psicoativas / The relationship 

between mental disorders and 

the use of psychoactive 

substances 

SILVA, Daniela Alves 

Santana;  

OLIVEIRA, Natanna 

Roma de;  

GRAÇA, Marta Souza 

2018 
Saúde Mental; 

Álcool; Drogas. 

Artigo 

O tratamento de adolescentes 

usuários de álcool e outras 

drogas: uma questão a ser 

debatida com os adolescentes? 

/ The treatment of adolescent 

drug and alcohol users: a 

matter to be discussed with 

adolescents? 

ALMEIDA, Marilia 

Mastrocolla de;  

OLIVEIRA, Márcia 

Aparecida de;  

PINHO, Paula Hayasi 

2008 

Adolescência, 

Tratamento, 

Àlcool e Drogas. 
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Artigo 

O papel da escola nas ações 

preventivas relacionadas ao 

uso de álcool e outras drogas 

por alunos do Ensino 

Fundamental I / The role of the 

school in preventive actions 

related to the use of alcohol 

and other drugs by Elementary 

School students 

SILVA, Maria da 

Conceição Aparecida 
2016 

Drogas; Criança; 

Educação; 

Prevenção 

Primária; 

Prevenção 

Secundária. 

Com relação às publicações selecionadas 

é apresentada a Tabela 1: 

 

Tabela 36.1 Distribuição das publicações 

selecionadas segundo o tipo de publicação 

 

Tipo de Publicação 

Publicações selecionadas 

(n) (%) 

Artigo Científico 05 100% 

Total 05 100% 

 

Com relação ao ano de publicação é 

apresentada a Tabela 2: 

 

Tabela 36.2. Distribuição das publicações 

selecionadas segundo o Ano de publicação 

 

Ano de Publicação (%) 

2008 20% 

2016 20% 

2018 20% 

2017 20% 

2019 20% 

Total 100% 

 

Ao analisarmos os resultados obtidos, 

identificamos uma expressiva contempora-

neidade das publicações, visto que 80 % dos 

artigos foram publicados nos últimos 5 anos. 

Além disso, todos os trabalhos selecionados 

correspondem a artigos científicos, o que 

demostra que o tema é relevante e foco de 

interesse por parte dos pesquisadores. 

Os estudos pesquisados apontam para 

inúmeros fatores – intrínsecos e extrínsecos - 

que contribuem para o contato dos jovens com 

as substâncias psicoativas, e para o desen-

volvimento de transtornos mentais e de 

comportamento. A seguir estão apresentados 

determinantes importantes desse processo e 

que devem ser considerados no momento da 

elaboração de políticas públicas de enfren-

tamento ao uso de drogas. 

 

A iniciação precoce 

 

Os autores Silva et al. (2018) apontam que 

as substâncias psicoativas são utilizadas pelos 

seres humanos desde os primórdios da 

humanidade, sendo que esse uso foi associado 

a diferentes contextos sociais, tais como as 

práticas mágicas, religiosas, curativas, 

filosóficas e até mesmo recreativas. Silva 

(2016) corrobora essa afirmação quando 

destaca que em nenhum período da história da 
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humanidade existiu civilização isenta do uso 

de qualquer tipo de droga. 

Quando contemporizamos o olhar cientí-

fico e analisamos o público alvo desse tra-

balho, vemos que a adolescência é uma fase 

repleta de incerteza e novas experiências.  

Paiano et. al. (2019) aponta que essa fase 

é propícia para a iniciação ao uso de drogas - 

lícitas ou ilícitas -, pois representa um 

momento de fragilidade, onde o adolescente 

busca descobrir o desconhecido. Além disso, 

muitas vezes nessa fase as drogas representam 

uma oportunidade de fuga das angústias 

vivenciada em decorrência das transfor-

mações do corpo e dos desafios na relação 

com o outro. 

Para Silva et al. (2018) os adolescentes 

iniciam o consumo de substâncias psicoativas 

(drogas) entre 12 à 15 anos. Todavia, Silva 

(2016) alerta que 5,0 % dos estudantes iniciam 

a experimentação de droga antes dos 10 anos. 

Todos esses autores concordam que o álcool 

e/ou a maconha (cannabis) são, em geral, as 

drogas de escolha para a experimentação. 

Silva (2016) destaca ainda que o consumo 

de drogas lícitas vem aumentando entre os 

jovens brasileiros e que quanto mais precoce 

o contato com o álcool e o tabaco maiores 

serão os riscos futuros de agravos à saúde. 

 

A droga e sua relação com a doença 

mental: 

Silva, et al. (2018) apontam que a relação 

estabelecida entre o uso de substâncias 

psicoativas e o desenvolvimento de trans-

tornos mentais vai bem além do contexto 

teórico. O desenvolvimento de transtornos 

mentais relacionados ao uso abusivo dessas 

substâncias está associado a fatores intrín-

secos, ou seja, tem relação com a 

vulnerabilidade fenotípica que irá determinar 

a neuroplasticidade induzida por essas 

substâncias, assim, o indivíduo poderá ou não 

desenvolver esses transtornos a depender das 

especificidades de cada indivíduo. 

Almeida et al. (2008) também destacam 

que o funcionamento global do adolescente 

antes do uso da droga, e a presença de doença 

psiquiátrica anterior à exposição às drogas 

também representam fatores intrínsecos a 

serem considerados. 

Para Vieira et al. (2017) esses transtornos 

podem ser formas reativas de lidar com o 

ambiente social e familiar e, nesse sentido, seu 

desenvolvimento envolveria não apenas 

fatores hereditários, mas também psicos-

sociais que influenciam no consumo dessas 

substâncias e no surgimento e/ou agrava-

mento dos sintomas.  

Silva, et al. (2018) reafirmam essa posição 

apontando que dentre os fatores de vulne-

rabilidade estão: a exposição facilitadora às 

drogas, bem como os fatores socioculturais, 

sociodemográficos, psicológicos, biológicos e 

genéticos.  

Segundo Silva (2016) substâncias psico-

ativas como a cocaína e a maconha, por 

exemplo, possuem uma maior capacidade de 

alterar estados de consciência e, portanto, 

modificar o comportamento humano. Paiano 

et. al. (2019) confirma essa posição através da 

transcrição de usuários dessas substâncias que 

relatam quadros de perda de memória, além de 

comportamento agressivo e muitas vezes 

antissocial. 

Ainda segundo Silva et al. (2018) dentre 

os transtornos mentais relaci-onados ao uso 

das substâncias psicoativas está à psicose, 

sendo esse um dos transtornos mais comuns 
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entre os usuários – em momentos de pleno uso 

ou durante a abstinência. O uso frequente da 

maconha, por indivíduos vulneráveis, por 

exemplo, pode desencadear quadros de 

alucinações e delírios; sintomas clássicos da 

esquizofrenia. 

Os autores Silva, et al. (2018) apresentam 

o estudo de Regier et al. (1990) em que se 

destaca que 28.9 % dos pacientes 

psiquiátricos são dependentes de substâncias 

psicoativas, além disso 32 % dos pacientes 

depressivos, 47 % dos doentes esquizo-

frênicos, 56.1 % dos pacientes bipolares e 

86.6 % dos pacientes com personalidade 

antissocial apresentam dependência dessas 

substâncias. 

Vieira, Minelli e Corradi-Webster (2017) 

afirmam que a associação entre o uso de 

substâncias psicoativas e o desenvolvimento 

de transtornos mentais representa uma 

comorbidade. Nessa perspectiva, a abordagem 

do jovem deve priorizar o diagnóstico 

psiquiátrico e de consumo de drogas, com 

ofertas práticas e efetivas que o aproximem e 

o torne protagonista frente às ações e espaços 

de tratamento disponíveis. 

 

A droga e seu contexto sociocultural e 

econômico: 

O comportamento abusivo do jovem 

ocasiona inúmeros prejuízos sócioeconô-

micos, psicológicos, culturais, o que influ-

encia negativamente a qualidade de vida 

individual e familiar. O adolescente e seus 

familiares vivenciam perdas de oportunidades 

profissionais e interferências nas relações 

familiares e, sociais (PAIANO et. al., 2019). 

Silva, Oliveira e Graça (2018) reiteram 

esses prejuízos e destacam que esses jovens 

estão expostos a uma vulnerabilidade social 

bastante heterogênea, mas que a baixa 

escolaridade é um fator bastante comum e, 

que na maioria das vezes, está associada às 

dificuldades cognitivas que o uso de drogas 

pode causar, além do desenvolvimento dos 

transtornos mentais e de comportamento. Tais 

fatores geram o afastamento desses ado-

lescentes das instituições de ensino. 

Paiano et. al. (2019) destaca que nesse 

momento, muitos jovens conseguem perceber 

as perdas sociais e relacioná-las ao uso 

compulsivo de drogas e a fatos e situações 

desagradáveis que vivenciou, portanto, nesse 

momento está mais propenso a uma mudança 

comportamental que envolva a busca por 

ajuda. A saúde fragilizada, as experiências de 

violência, o anseio por mudança, o desejo de 

reconstruir vínculos familiares e profissionais 

tendem a estimulá-lo a procura por ajuda para 

abandonar o consumo de drogas. 

Todavia, Silva (2016) aponta que diante 

da fragilidade da família enquanto importante 

fator de proteção desse jovem, é inevitável 

que a escola acabe assumindo maiores respon-

sabilidades no tocante à proteção e na pro-

moção da saúde para esse jovem. 

 

Escola: exposição, prevenção e cuidado 

Paiano et. al. (2019) afirma que o início do 

uso das drogas na adolescência, está relaci-

onado ao fácil acesso social ou econômico, à 

carga excessiva no estudo e trabalho, ao 

estresse e ao desconhecimento da possibi-

lidade de dependência química, além da in-

fluência de amigos e de familiares. 

Silva (2016) reitera o início precoce 

associado à exposição a drogas aos estu-

dantes, em geral, em idades inferiores a 10 

anos. O autor destaca que os alunos das 

escolas públicas tiveram maior envolvimento 
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com drogas, em geral, quando comparados à 

estudantes de escolas particulares (1,2 % x 0,8 

%, respectivamente), o que demonstra o 

componente socioeconômico envolvido no 

tema.  

Quanto às Políticas de Saúde destinadas a 

esses jovens, Paiano et. al. (2019) destaca que 

no tocante à Políticas de Redução de Danos, 

ainda existem fragilidades evidentes relaci-

onadas ao monitoramento e a avaliação de 

projetos e programas de intervenção efeti-

vamente implementados. 

Para Almeida et al. (2008) essa discussão 

é fundamental pois uma vez que o jovem é 

visto como população em "fase de risco"- e 

que esse entendimento pressupõe que existe 

uma relação direta entre a adolescência e o 

risco -, as ações e Políticas Públicas em Saúde 

Mental devem ser voltadas à promoção, 

prevenção e/ou tratamento integral desses 

adolescentes, como por exemplo com ações 

multiprofissionais relativas a gravidez inde-

sejada, as infecções sexualmente trans-

missíveis (IST), a Síndrome da Imuno-

deficiência Humana Adquirida (SIDA), o uso 

de drogas, etc. 

Para Vieira, et al. (2017) essas Políticas 

Públicas dividem as ofertas de tratamentos em 

dois tipos de serviços: as que atendem pessoas 

com diagnósticos de transtornos mentais e as 

que oferecem tratamento para problemas com 

o consumo de drogas. Todavia, como já 

discutido anteriormente essas duas situações 

muitas vezes ocorrem de forma simultânea, 

gerando comorbidade e fragmentando o 

cuidado do jovem em diferentes serviços de 

saúde. Portanto, é fundamental que sejam 

construídas intervenções integrativas, que 

envolvam diferentes serviços na identificação, 

avaliação e tratamento dessas comorbidades, 

e a escola exerce um importante papel nesse 

contexto, quer seja no consumo problemático 

de drogas quer seja no cuidado dos transtornos 

mentais. Ainda segundo Vieira et al. (2017) o 

consumo de drogas deve ser entendido como 

problema de saúde pública, sendo que suas 

implicações no desenvolvimento de trans-

tornos mentais devem fazer parte dos dis-

cursos sobre saúde e doença na sociedade, de 

forma a evitar o viés excludente e/ou ide-

ológico no cuidado desses jovens. 

Paiano et. al. (2019) aponta que as 

intervenções devem priorizar as tecnologias 

leves como instrumento para atingir a 

integralidade e a humanização do cuidado, tal 

como o acolhimento, o diálogo, o vínculo, a 

corresponsabilização e a escuta ativa. O foco 

deve estar nas relações pessoais construídas 

entre os serviços e esses jovens, fazendo com 

que o adolescente sinta-se à vontade para 

expressar opiniões, angústia e sentimentos, o 

que fortalece o vínculo e favorece a confiança.  

Almeida, Oliveira e Pinho (2008) apontam 

que para que haja um avanço na forma de 

enfrentar essa questão, é necessário que haja 

ações compostas de diferentes saberes e apor-

tes teórico-técnicos. Isso significa a definição 

de diretrizes, ações e metas de forma integrada 

e diversificada quanto às estratégias terapêu-

ticas, preventivas, reabilitadoras, educativas e 

promotoras de saúde. 

Nessa perspectiva, Silva (2016) afirma 

que cabe ao professor colaborar para o desen-

volvimento de pensamento crítico-reflexivo 

do aluno, na tentativa de estimulá-lo a ter 

com-portamentos favoráveis à sua saúde. 

Desse modo, o ambiente escolar pode propor-

cionar a reflexão crítica na busca de novas 

transformações; inclusive comporta-mentais e 

de hábitos de vida. Promovendo a prevenção 

ao uso e abuso de drogas no contexto escolar 
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por meio da ressignificação das atividades 

curriculares, através da utilização de estraté-

gias multidisciplinares que evolvam discus-

sões de caráter antropológico, sociológico, 

pedagógico, psicológico, jurídico, sanitário 

etc. Para tanto, faz-se necessário a capacitação 

contínua dos educadores para atender de 

forma qualitativa às diferentes exigências no 

campo da prevenção ao uso de substâncias 

psicoativas, sem os vieses ideológicos e/ou 

tabus que o limitam a abordagem da temática 

de forma crítica e construtiva com os alunos.  

 

CONCLUSÃO 

 
As publicações evidenciam que é inegável 

a relação íntima entre uso de substâncias 

psicoativas e a doença mental. Todavia, o 

cuidado à saúde se faz por meio do uso de 

dispositivos integrados de cuidado, tais como 

as Políticas de Saúde, as Equipes de 

Referência e as Rede de Apoio. Nessa 

perspectiva, a Atenção Primária e a Educação 

além de os outros equipamentos especiali-

zados na saúde mental e no manejo da 

dependência, podem proporcionar o acesso 

dos jovens a cuidados integrais à sua saúde 

física e mental.,  

A escola exerce um papel primordial na 

identificação dos adolescentes usuários de 

substâncias psicoativas e na promoção de 

cuidado para esses jovens. Em conjunto, os 

grupos de amigos e a família devem exercer 

seu papel de proteção e cuidado. 

Ainda que o sistema pareça ser mais 

voltado para a doença e não para a pessoa, é 

possível romper com a fragmentação dos 

serviços de saúde e proporcionar um cuidado 

de qualidade ao dependente portador de 

transtorno mental e dependência química.  
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INTRODUÇÃO 

 

Para a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), saúde mental refere-se a um bem-

estar no qual o indivíduo desenvolve suas 

habilidades pessoais, consegue lidar com os 

estresses da vida, trabalha de forma produtiva 

e encontra-se apto a dar sua contribuição para 

sua comunidade. Sendo assim, os pacientes 

que sofrem com alterações na saúde mental 

em grande parte das vezes se recusam a aceitar 

o diagnóstico em virtude do preconceito 

devido a situações em que os pacientes eram 

dispostos, distantes da sociedade (OMS, 

2020).  

As reformas iniciais que estão 

relacionadas a saúde mental no Brasil foram 

implementadas em algumas cidades (por 

exemplo, Santos, Estado de São Paulo) e 

tiveram um papel crucial no desenvolvimento 

de um modelo que esteja adaptado às 

especificidades do contexto brasileiro, além 

deapresentarem contribuições relevantes para 

os primeiros passos na confecção de uma 

política nacional de saúde mental. Durante a 

década de 1980, essa política fará parte do 

processo de redemocratização do país 

iniciado naquela época e se fortalecerá gra-

dativamente no campo legislativo. Nesse 

semtido, o foco inicial da reforma foi 

melhorar as condições de vida dessas insti-

tuições e promover o processo de desinsti-

tucionalização de maneira adjacente. Dessa 

maneira, o principal objetivo seria substituir 

gradativamente os hospitais psiquiátricos por 

meio de uma rede de atendimento comu-

nitário, cujo núcleo é o Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), que foi inspirado nos 

centros de saúde mental desenvolvidos em 

países europeus, como a Itália. Vale ressaltar 

que o desenvolvimento da política de saúde 

mental brasileira está diretamente relacio-

nado à implantação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ao processo de descen-

tralização da gestão nacional da saúde, em 

conjunto com mobilização de profissionais e 

por fim, às transformações sociais e culturais 

que ocorreram na soci-edade brasileira. Vale 

destacar que também foi realizada uma 

conferência nacional de saúde mental em que 

houve presença de milhares de participantes 

incluindo profissionais, usuários e familiares, 

além de participantes ativistas sociais e 

culturais que costumam ser aliados decisivos 

e que também exercem um papel na formu-

lação de políticas de saúde mental. Apesar 

disso, em razão do preconceito existente, a 

popu-lação em geral ainda observa os trans-

tornos mentais de maneira muito negativa, e 

são essas visões distorcidas e estigmatizadas 

que prevalecem e são definidas por estere-

ótipos culturais preconcebidos (ALMEIDA, 

2019). 

Com relação a saúde mental dos estu-

dantes, ainda é possível observar um extenso 

caminho a ser trilhado, uma vez que no Brasil, 

a preocupação das instituições de ensino 

superior com a saúde mental de seus estu-

dantes adquiriu maior relevância somenta na 

segunda metade do século XX, através da 

implantação de serviços que ofereciam assis-

tência psicológica ao estudante universitário. 

Nesse sentido, o primeiro serviço com essa 

finalidade foi criado no ano de 1957 na Uni-

versidade Federal de Pernambuco tendo como 

público alvo os graduandos de Medicina e nos 

anos 1960, as universidades federais do Rio 

Grande do Sul, de Minas Gerais e do Rio de 

Janeiro também imple-mentaram serviços de 

saúde mental dispostos aos discentes. A partir 
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daí, diversos projetos com função assistencial 

voltados para a promoção da saúde mental dos 

estudantes têm sido realizados em centros de 

ensino superior do Brasil (MORAIS et al., 

2021). 

A alta incidência de transtornos mentais 

em estudantes de medicina, está relacionada a 

muitos fatores internos para o ambiente 

universitário como também para indivíduos, 

que ao entrar na graduação, devem lidar com 

questões associadas à adolescência, à tran-

sição para a universidade, adaptação de dife-

rentes métodos de aprendizagem e estabele-

cimento de novos relacionamentos. Verificou-

se a prevalência de diversos problemas de 

saúde mental em estudantes de medicina 

brasileiros, incluindo depressão, burnout, 

alcoolismo e ansiedade. Dentre eles, os mais 

comuns, assim como na população em geral é 

a ansiedade, indicando que a maioria dos 

discentes de medicina do país mostra uma 

tendência maior em ter os sintomas, como o 

de ansiedade (MORAIS et al., 2021). 

O estudo de Warde e Outram (2016) 

revela a existência de uma toxicidade na 

cultura médica que há de ser formada por um 

estresse cronificado no exercício da profissão 

ao estarem disposto sobre uma exigência 

quanto a excelência nas práticas e uma adoção 

de conhecimentos infalíveis. Por esse motivo, 

médicos e estudantes de medicina têm apre-

sentado taxas mais elevadas de sofrimento 

psíquico, esgotamento, doença mental 

diagnosticada, ideação suicida e tentativa de 

suicídio quando comparados à população em 

geral (WARDE & OUTRAM, 2016). No 

processo de graduação, a competitividade, o 

contato com a morte e o sofrimento, a 

exigência pela exce-lência em avaliações 

como forma de perpetuar o perfil do ensino 

médico, o tempo tornado escasso para outras 

atividades devido à sobre-carga, a falta de 

“incentivo” dos professores a respeito da 

saúde mental dos estudantes, a dificuldade em 

se relacionarem e construir vínculos afetivos, 

a baixa auto avaliação de desempenho 

acadêmico, transtornos de sono e a 

convivência longe da família são fatores que 

estão diretamente associados aos quadros de 

sofrimento mental (CONCEIÇÃO, 2019). 

Por fim, em comparação com a população 

em geral, o índice de estudantes de medicina 

é maior, configurando-se como uma questão 

acerca de tais estudantes que costumam não 

reconhecer suas próprias doenças, principal-

mente as mentais. Portanto, é possível obser-

var outras preocupações relativas aos prejuí-

zos no campo cognitivo e funcional, e não 

apenas na esfera acadêmica que tem motivado 

a ampliação de estudos sobre a saúde mental 

dos acadêmicos de medicina, uma vez que é 

possível analisar uma estreita relação entre o 

baixo rendimento no curso associado a 

condição mental dessa população 

(CONCEIÇÃO, 2019). 

O presente trabalho objetiva sistematizar o 

conteúdo de artigos científicos publicados 

durante o período que vai entre o primeiro 

semestre do ano de 2020 e o primeiro semestre 

do ano de 2021, sobre a repercussão da 

pandemia por Sars-CoV-2 na saúde men-tal 

de estudantes de medicina, observando 

sintomas como ansiedade, estresse e depres-

são, que estes estão presentes em todos os 

trabalhos estudados.  

 

MÉTODO 

 

O estudo, feito pelo grupo para formular o 

capitulo, trata-se de uma revisão integrativa 
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feita no período de março a agosto de 2021. 

Os elementos e fatos foram coletados nas 

bases de dados United States National Library 

of Medicine/National Institutes of Health 

(PubMed), The Scientific Electronic Library 

Online (Scielo) e Google acadêmico, 

utilizando os Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS): “Saúde mental”, “estudantes 

de medicina” e “pandemia da COVID-19”, e 

conectores booleanos “AND” e “OR”. Desta 

busca foram encontrados 121 artigos, 

posteriormente submetidos aos critérios de 

exclusão de seleção. 

Foram considerados no levantamento, 

artigos de revisão bibliográfica e artigos 

originais, sendo os critérios de inclusão: 

artigos nos idiomas inglês e português; 

publicados no período de 2020 a 2021 e que 

abordavam as temáticas propostas para esta 

pesquisa; estudos do tipo revisão bibli-

ográfica, bem como, estudos transversais e os 

disponibilizados na íntegra. Os critérios de 

exclusão foram: artigos duplicados, que não 

eram disponibilizados gratuitamente e que 

não abordavam a relação entre saúde mental 

do estudante de medicina durante o período da 

pandemia da COVID-19. Após aplicados os 

critérios de seleção restaram 11artigos, os 

quais foram submetidos à leitura e a análise 

minuciosa. Para a análise de dados, utilizou-

se da análise de conteúdo de Bardin (2016). 

A Análise de Conteúdo é uma técnica 

muito utilizada para análise em pesquisas 

qualitativas. Essa análise é um conjunto de 

instrumentos metodológicos cada vez mais 

sutis em constante aperfeiçoamento. O fator 

comum dessas técnicas múltiplas e multi-

plicadas - desde o cálculo de frequências que 

fornece dados cifrados, até a extração de 

estruturas traduzíveis em modelos - é uma 

hermenêutica controlada, baseada na 

dedução: a inferência (BARDIN, 2016).  

Nesse contexto, após a leitura minuciosa 

desses artigos inspirados na análise de 

conteúdo de Bardin (2016) foram criadas três 

categorias para a apresentação dos dados. 

Sendo elas: mudanças comportamentais; 

impactos na saúde mental e; estilo de vida. Os 

resultados foram apresentados de forma 

descritiva, com base na âncora teórica “A 

saúde mental do estudante de medicina 

durante a pandemia da COVID-19”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do total de artigos selecionados, 7 

indicam aumento ou agravo do desenvol-

vimento patológico de quadros de ansiedade, 

os demais (8 artigos) apontam ainda altos 

níveis de transtornos psíquicos tais como 

estresse e depressão. Os resultados apre-

sentam, também, mudanças consideráveis no 

estilo de vida dos estudantes, o que pode levar 

ao desenvolvimento de transtornos mentais 

menores (TMM), representados por quadros 

menos graves e mais frequentes de transtornos 

mentais. Os sintomas incluem alterações de 

memória, dificuldade de con-centração e de 

tomada de decisões, insônia, irritabilidade e 

fadiga, assim como queixas somáticas 

(cefaleia, falta de apetite, tremores, sintomas 

gastrointestinais, entre outros) (ROCHA & 

SASSI, 2013).  

Em prol da didática, as categorias 

estabelecidas de acordo com a análise de 

conteúdo de Bardin (2016) foram descritas em 

formato de tabelas, cujo objetivo é apre-sentar 

de forma sistemática os resultados. As três 

categorias estabelecidas caracterizam-se de 

acordo com o tipo de mudança apresen-tada 
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nos estudantes: mudanças comporta-mentais 

(Quadro 37.1), impactos na saúde mental 

(Quadro 37.2) e impactos no estilo de vida 

(Quadro 37.3). 

 

Quadro 37. 1 Mudanças comportamentais 

Mudanças comportamentais 

Artigo 2-  
 

Ansiedade, 

depressão e outros 

transtornos mentais 

no estudante de 

medicina durante a 

pandemia da 

COVID-19 

a) Evitar participar de grandes reuniões (77,1%); 
b) Parar de sair de casa e se socializar (83,1%); 
c) Isolar-se completamente (45,8%); 
d) Usar computadores ou outros dispositivos eletrônicos acima de 4h diárias 

(48%); 
e) Acordar mais tarde do que o normal (68,1%); 
f) Ir para a cama mais tarde do que o habitual (24,0%); 
g) Trabalhar e descansar irregularmente (35,1%); 
h) Refeições irregulares (16,8%); 
i) Alimentar-se com diferentes volumes de alimentos do que o habitual 

(23,7%); 
j) Relatar ter ficado com raiva de outros (32,8%); 
k) Relatar uma ou mais brigas (21,5%); 
l) Sentir-se triste por causa da epidemia (62,7%); 
m) Discutir via online com outros colegas (12,0%); 
n) Usar máscara quando sair de casa (96,2%); 
o) Lavar as mãos com água e sabão todos os dias (77,5%); 
p) Lavar as mãos logo que chegavam em casa (72,5%); 
q) Tentar evitar tocar a boca, nariz e olhos com as mãos (54%). 

Artigo 4- 
 

Efeitos da 

pandemia na saúde 

mental de 

acadêmicos de 

medicina do 1° ano 

ao 4° ano em 

faculdade noroeste 

paulista 

 

a) Ansiedade com muita frequência (40,2%); 
b) Estresse frequente (52%); 
c) Estresse com muita frequência (35,8%); 
d) Cansaço constante (80,3%); 
e) Preocupação excessiva (69,9%). 
f) Dificuldade para concentração (80,8%); 
g) Irritação frequente (67,2%); 
h) Sensação de desgaste físico constante (72,9%). 

 

 

A pandemia da COVID-19 demonstrou 

que, apesar da saúde física ser importante, a 

saúde mental deve ser, também, foco de 

cuidado e atenção. Como evidenciado pelos 

resultados, nota-se grande impacto das 

condições pandêmicas no estilo de vida, 

comportamentos e sentimentos dos estu-

dantes de medicina.  

Em relação a categoria 1 - Mudanças 

Comportamentais - os resultados demons-

tram que, durante a pandemia, os discentes 

procuraram evitar participar de grandes 

reuniões (77,1%), sair de casa ou socializar 
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(83,1%) e isolar-se completamente (45,8%) 

(ARAGÃO et al., 2019). Pressupõe que esses 

dados resultam do fato, visto a área de 

formação, desses estudantes possuírem uma 

visão mais ampla e real da doença e, portanto, 

entenderem a necessidade das medidas de 

isolamento social no combate à disseminação 

do vírus. É possível, também, que os 

graduandos, apesar de não estarem, majori-

tariamente na linha de frente da pandemia, 

sentem-se no dever de ajudar no combate da 

patologia, visando as futuras obrigações 

profissionais que terão. Além disso, os 

estudantes entrevistados nos estudos de 

Aragão et al. (2019) e Tambellini et al. (2021) 

relataram raiva de terceiros (32,8%), uma ou 

mais brigas (21,5%), discussões via online 

com outros colegas (12,0%) e irritação 

frequente. Ou seja, pode-se inferir que o 

estresse em ser produtivo, cuidar de si e 

enfrentar mudanças no dia a dia como um 

todo, afetou esses estudantes de forma que, 

possivelmente, como válvula de escape 

emocional, mostraram-se irritativos e, por 

vezes, agressivos.  

 

Quadro 37.2 Impactos na saúde mental 

Impactos na saúde mental 

Artigo 1- 

a) Diferenças gerais significativas para todos os aspectos de saúde mental, 

com grandes efeitos relacionados a: depressão, exaustão emocional, 

despersonalização e realização pessoal. 

Artigo 3-  
a) Presença de transtornos psiquiátricos: depressão, ansiedade e estresse pós-

traumático. 

Artigo 5-  

a) Sintomas moderados ou severos de ansiedade (28,8 %); 

b) Depressão (16,5 %); 

c) Estresse (8,1 %) 

Artigo 6- 

a) Escores de HADS-Ansiedade de 9,8, prevalência de ansiedade de 59,7%,  

b) Escores de HADS-Depressão de 7,1 e prevalência de 36% 

c) As mulheres tiveram escores mais elevados na HADS-Ansiedade do que 

nos homens, principalmente aquelas que vivenciaram a pandemia no 

primeiro e no segundo período. 

Artigo 8- 

a) Queda da qualidade de vida; 

b) Aumento da ansiedade;  

c) Estresse;  

d) Preocupação;  

e) Medo. 

Artigo 9- 

a) Ansiedade (14,3%); 

b) Depressão (1,1%); 

c) Ansiedade e depressão (4,4%); 

d) Outro acometimento psíquico (1,6%). 
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Artigo 10 

a) Aumento de sofrimento psíquico por ser do sexo feminino; 

b) Estar nos dois primeiros anos do curso; 

c) Relatar má adaptação ao ensino a distância; 

d) Apresentar dificuldade de concentração; 

e) Preocupar-se com o atraso da graduação; 

f) Ter um diagnóstico prévio de transtorno mental; 

g) Morar com alguém que precisa trabalhar fora de casa; 

h) Ser incapaz de manter hábitos saudáveis; 

i) Ter medo de ser infectado pelo vírus. 

Artigo 11 

a) O medo de infecção por COVID-19 é evidente em grande parte dos 

estudantes (59,9%). Os resultados também demonstram que a prevalência 

de depressão é de 26,1%, enquanto 13% dos estudantes de medicina 

vivenciam algum estado de ansiedade / estresse. 

 

Em relação à categoria 2 - Impactos na 

saúde mental - os transtornos psíquicos (de 

acordo com sinais e sintomas) mais observá-

veis foram a ansiedade, o estresse e a 

depressão. De acordo Perissotto et al. (2021), 

nas medidas de depressão e ansiedade, nota-se 

uma correlação com o ano em que o discente 

está cursando e a busca de aten-dimento: a 

carga mental é maior nos primeiros anos do 

curso. Essa relação pode ser explicada pelo 

fato de que, apesar de todos sofrerem com o 

isolamento e as mudanças globais ocasio-

nadas pela pandemia, alunos que enfrentaram 

a situação no primeiro ou segundo período do 

curso, foram os mais afetados, uma vez que, 

seu contado com o meio acadêmico e a criação 

de vínculo com colegas de classe foram 

interrompidos antes mesmo de começar 

verdadeiramente. Ou seja, esses recém-

chegados, além de enfrentarem a pressão 

“comum” de início de curso, não possuíam 

uma rede acadêmica de apoio sólida, situação 

que facilitou o desenvolvimento e o agravo da 

ansiedade, depressão e do estresse nos estu-

dantes do primeiro ano. A falta de informação 

ou informações falsas também foram fontes 

geradoras de ansiedade e estresse. Isso pode 

ser notado pelo fato de que, alunos alfabe-

tizados em saúde (ou seja, capazes de acessar, 

compreender, avaliar e aplicar informações de 

saúde), foram menos afetados pelo medo 

durante a pandemia (PERISSOTTO et al., 

2021).  

 

Tabela 37. 3 Impactos no estilo de vida 

 

Impactos no estilo de vida 

Artigo 7- 

a) Diminuíram práticas de atividades; 
b) Aumento do consumo de industrializados e carboidratos;  
c) Aumento no consumo de álcool, drogas e tabagismos 
d) Agravo ou desenvolvimento do transtorno psicopatológico de ansiedade. 
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Por último e não menos importante, em 

relação a categoria de análise 3-Impactos no 

estilo de vida –também houveram estudos que 

analisaram mudanças no estilo de vida dos 

estudantes, o que podem ser resultados dos 

impactos na saúde mental e, ao mesmo tempo, 

também podem contribuir para a evo-lução de 

patologias psíquicas. Os discentes estudados 

puderam apresentar diminuição da prática de 

atividade física, aumento no con-sumo de 

alimentos industrializados e de carboidratos 

além do aumento no consumo de álcool e 

tabaco (OLIVEIRA et al., 2021). Esses 

hábitos, por sua vez, podem interferir 

negativamente na saúde de um indivíduo. 

Visto que a atividade física induz uma 

sensação de vigor, e este sentimento, por sua 

vez, reflete em um humor mais positivo e, 

consequentemente, a um baixo nível de 

depressão, ansiedade e estresse. 

Além disso, de acordo com Salles et al. 

(2021) mais de 50% dos participantes do 

estudo se enquadraram na categoria de baixa 

resiliência, ou seja, é possível inferir que os 

discentes necessitam de ajuda para progredir e 

enfrentar os desafios nesta situação. Neste 

sentido, aponta-se que suporte psicológico 

seja imprescindível para que os alunos 

superem os obstáculos estabelecidos pela 

pandemia da COVID-19 e possam reesta-

belecer suas atividades acadêmicas com os 

menores níveis de impacto (SALLES et al., 

2021).  

Desta forma, urge-se o cuidado, a pro-

moção e a prevenção de transtornos mentais 

no ambiente acadêmico, visto que se trata de 

uma problemática que pode afetar a resi-

liência dos discentes de medicina, podendo 

ainda gerar complicações futuras em situ-

ações de crise não previsíveis. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante aos fatos supracitados, pode-se 

concluir que a pandemia afetou diretamente os 

estudantes de medicina, visto que, eles 

conhecem seus próprios adoecimentos, prin-

cipalmente psíquicos. Ademais, os estudantes 

do curso de medicina têm um contato direto 

com a morte, com o sofrimento, a compe-

titividade e com a exigência pela excelência 

nas provas e coeficientes finais. Esses fatores 

estão intimamente ligados aos quadros de 

sofrimento mental, principalmente após a 

pandemia da Covid-19, já que ela gerou uma 

mudança de rotina dos estudantes, parou as 

práticas médicas e, com os alunos em casa, 

desencadeou ainda mais o transtorno de 

ansiedade.  
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INTRODUÇÃO 

 

No dia 11 de março de 2020, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) decla-

rou a disseminação comunitária da COVID-

19 em todos os continentes, caracterizando o 

início de uma pandemia. Além disso, a fim de 

contê-la, recomendou o distanciamento social, 

o qual implicou no fechamento temporário de 

universidades por todo o mundo, afastando os 

estudantes das instituições de ensino e seus 

respectivos cursos (WHO, 2021). 

Nesse contexto da necessidade de 

fechamento de universidades, os cronogramas 

educacionais foram prejudicados, e, por con-

sequente, o ensino. Objetivando a minimi-

zação desses prejuízos causados pela sus-

pensão de aulas presenciais, o Ministério da 

Educação (MEC) publicou uma portaria, no 

dia 17 de maçro de 2020, que viabilizava a 

realização por parte das universidades do 

ensino à distância (BRASIL, 2020).   

No entanto, a solução formulada possuia 

algumas limitações, e poderia acarretar conse-

quências maléficas para os estudantes no 

âmbito acadêmico-profissional e psicossocial. 

Estudos apontam empecilhos, como: o menor 

potencial de engajamento e interação dos 

alunos no ambiente virtual; a dependência de 

ferramentas tecnológicas, nem sempre 

disponíveis; a necessidade de adaptação dos 

docentes para ministrar aulas efetivas e dos 

discentes para conseguirem manter o foco e 

absorver o conteúdo (FERNANDES et al., 

2018; PEREIRA et al., 2020). Ademais, vale 

ressaltar que o Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) não recomenda que os cursos da área 

da saúde sejam ministrados totalmente na 

modalidade de educação à distância (EAD), 

tendo em vista os riscos supracitados, além da 

necessidade, nestes cursos, da prática aliada a 

teoria, para consolidação do aprendizado 

(CNS, 2020). 

Diante disso, algumas instituições, na 

tentativa de compensar a falta das aulas 

presenciais, podem sobrecarregar os alunos 

com a aplicação de um número exagerado de 

aulas, trabalhos e avaliações, assumindo 

assim, o risco de provocar ou agravar dis-

túrbios pré-existentes de ansiedade e depres-

são (RODRIGUES et al., 2020; CONJUVE, 

2020) 

Dessa maneira, vale ressaltar a existência 

de dificuldades intrínsecas que compõe o 

contexto pandêmico atual, tais como: a 

solidão provocada pelo isolamento social, a 

instabilidade econômica, o alto número de 

mortes ocasionadas pelo novo coronavírus, o 

medo de perder um familiar, o receio de ser 

infectado pelo vírus e a falta de uma previsão 

sobre quando será o fim desse cenário inóspito 

(SEBRAE, 2020). 

Diante da relevância dos tópicos abor-

dados, o objetivo deste trabalho é, por meio de 

um relato de experiência, expor como foi para 

os estudantes de medicina a adoção do novo 

modelo educacional. Além disso, objetiva-se 

também relatar os impactos do ensino a 

distância na saúde mental desses estudantes, 

correlacionando-os com dados existentes na 

literatura. Sob essa ótica, busca-se além de 

melhor delimitar os reais impactos das 

estratégias pedagógicas adotadas, fazer uma 

possível análise sobre quais aspectos estão 

envolvidos na piora ou desenvolvimento de 

distúrbios psíquicos. 

 

MÉTODO 

 

Esta pesquisa consiste em um relato de 

experiência, que aborda a perspectiva real 

sobre a relação entre a saúde mental e o ensino 
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à distância. Foram entrevistados seis estu-

dantes, classificados como E1, E2, E3, E4, E5 

e E6. Esse grupo de estudantes, durante a 

pandemia do COVID-19, estavam no 7º 

período do curso de medicina de uma 

universidade de Belo Horizonte – Minas 

Gerais. Com o início das atividades do ensino 

à distância, a universidade disponibilizou 

plataformas como Moodle e Google for 

Education, para possibilitar a realização das 

atividades curriculares. Nessas ferramentas, 

foram disponibilizados e-mails institucionais 

para cada aluno, salas para encontros 

síncronos com professores, aulas gravadas, 

links para atividades avaliativas e fórum de 

dúvidas.  

Inicialmente, realizou-se uma busca na 

literatura nas plataformas: Google Acadê-

mico, PubMed e Scielo (Scientific Electronic 

Library Online), com o intuito de selecionar 

estudos que abordassem as seguintes palavras 

chave: ansiedade, depressão, isolamento 

social, estudantes de medicina e ensino a 

distância. Foram selecionados 9 arti-gos, 

publicados no período de 2015 a 2021. Como 

critério de inclusão, o título ou resumo do 

estudo deveria conter os descritores: saúde 

mental, ensino à distância, isolamento social, 

pandemia ou COVID-19. Excluíram-se os 

artigos que não relacionavam saúde mental 

com ensino à distância e isolamento social.   

A partir disso, o grupo de seis estudantes 

se reuniu em março de 2021 para relatar as 

experiências em relação à saúde mental 

durante o ano de 2020. Previamente, foram 

elaboradas cinco perguntas, descritas na 

Quadro 38.1, capazes de extrair as situações 

vividas pelos universitários e que possuíam 

relevância na literatura. Posteriormente, as 

respostas foram compiladas para desen-vol-

vimento da discussão do relato de experiência. 

 

Quadro 38. 1 Perguntas realizadas aos alunos 

 

Pergunta 1 
Durante a pandemia você apresentou preocupações em relação ao seu 

aprendizado e seu futuro como profissional devido a falta do ensino presencial 

na pandemia? 

Pergunta 2 
Como o isolamento social e o lockdown (fechamento de praças, bares, academia, 

shoppings) influenciou no seu desempenho acadêmico e na sua saúde mental? 

Pergunta 3 
Como as condições dos estudantes, acerca das tecnologias necessárias para o 

ensino/aprendizagem remotos influenciaram na saúde mental desses jovens? 

Pergunta 4 
Qual a influência do suporte familiar na ansiedade ou depressão durante a 

pandemia? 

Pergunta 5 
Qual a sua opinião sobre como a instituição lidou com os problemas relacionados 

à saúde mental dos estudantes durante o EAD? 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para uma melhor descrição da experiência 

dos seis estudantes, as perguntas foram 

respondidas individualmente. A primeira per-

gunta abordou as preocupações em relação ao 

aprendizado e ao futuro como profissionais da 

saúde, no contexto de pandemia. Todos os 

estudantes concordaram que ficaram apre-

ensivos em relação a esses pontos, uma vez 
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que o curso de medicina é majoritariamente 

composto por atividades práticas que são 

essenciais para consolidação do aprendizado e 

uma melhor construção da relação médico-

paciente. Tal questão, é exemplificada pelo 

relato do E5 que menciona:  

“[...] é no momento do atendimento que 

absorvemos de forma genuína o conteúdo e 

também descobrimos algumas valiosas 

sutilidades da relação médico-paciente[...]”.  

Além disso, outro ponto importante é 

levantado pelo E3:  

“outra preocupação que surgiu foi como 

a coordenação da faculdade iria conseguir 

repor tudo que perdemos, tendo em vista que 

acumulou quase um ano de cessação de 

ensino presencial”.  

A segunda pergunta tratou sobre a 

influência do lockdown e do isolamento social 

no desempenho acadêmico e na saúde mental 

dos estudantes. Nesse contexto, o sentimento 

de solidão, o aumento da ansiedade, a dimi-

nuição da produtividade e a desmotivação do 

curso foram fatores importantes relatados. 

Uma explicação para isso foi citada pelo E6:  

“[...] a pressão do curso de medicina 

continuou a mesma, mas os meios de escape 

para amenizar essa questão pararam de 

existir, já que o convívio social foi mínimo 

[...]”.  

Ademais, foi possível observar que o 

isolamento social intensificou quadros prévios 

de ansiedade, depressão e transtorno de déficit 

de atenção e hiperatividade (TDAH), como 

exposto pelo E5:  

“[...] tenho TDAH, assim muitas vezes me 

via totalmente dispersa, desmotivada a seguir 

assistindo as aulas e esgotada [...] e com a 

sensação de não estar absorvendo grande 

parte do conteúdo [...]”.  

Isso também foi constatado pelo E6: 

“[...] Acredito que o isolamento poten-

cializou problemas já existentes de ansiedade 

[...] culminou em um quadro de depressão”.  

A terceira pergunta foi em relação a como 

as tecnologias necessárias para o ensino 

online afetaram a saúde mental desses jovens. 

Durante o estudo à distância, era necessário a 

utilização de aparelhos de multimídia quali-

ficados e domínio das tecnologias, tanto pelos 

alunos quanto pelos professores, o que nem 

sempre estava à disposição dos mesmos. 

Sendo assim, foram observadas situações 

adversas, como: E4:  

“[...] duas vezes aconteceu de minha 

internet cair e eu ter que recomeçar a prova, 

tendo que fazer às pressas para conseguir 

entregá-la no tempo certo[...]” e E5:  

“[...] perdi uma prova devido a uma pane 

no meu computador e tive que realizá-la 

posteriormente quando os demais alunos já 

estavam de férias [...]”.  

Esses relatos evidenciam o impacto na 

saúde mental por gerarem ansiedade e 

apreensão em outros alunos, como é citado 

pelo E2:  

“[...] ao ter o conhecimento de casos onde 

houve falha de internet ou computador que 

atrapalhou alunos a fazerem provas, ou 

mesmo perderam provas, ficava sempre 

ansioso e apreensivo ao realizar atividades 

avaliativas, com medo de alguma coisa 

acontecer e eu perder tudo [...]” 

A quarta pergunta aborda a influência do 

suporte familiar na ansiedade ou depressão 

durante a pandemia. Diante disso, todos os 

estudantes concordaram que tal apoio foi 

essencial, pois representaram um fator 

protetor para o desenvolvimento ou evolução 

desses quadros. Nesse cenário, o E5 diz que: 
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 “[...] posso supor que poderia ter até 

desenvolvido um quadro de depressão ou 

ansiedade caso não tivesse o privilégio de 

estar cercada por essas pessoas [...]” e a E6 

menciona que:  

“[...] A família foi essencial para que eu 

pudesse passar pelo período inicial de 

depressão [...]”.  

Entretanto, nem sempre o apoio familiar 

parece ser o suficiente nessas situações, como 

é exemplificado pelo E2:  

“[...] Porém, em alguns momentos, até 

esse suporte emocional não foi suficiente, 

sendo necessário ajuda de profissionais da 

área [...]”.  

Ainda no contexto familiar, é importante 

ressaltar que existem fatores como insta-

bilidade financeira e preocupação com a saúde 

dos familiares que têm um impacto negativo 

na saúde mental.  

Por fim, a quinta pergunta explicita a 

opinião dos acadêmicos em como a instituição 

lidou com os problemas relacionados à 

condição psicológica durante o ensino virtual. 

Os estudantes reconhecem o esforço da 

instituição em tentar adaptar-se ao contexto, 

principalmente no que tange a saúde mental 

dos estudantes, disponibilizando rodas de 

conversa e horários de atendimento com o 

Serviço de Orientação Psicopedagógica, 

como relatado pelo E2. No entanto, esses 

serviços não foram muito eficientes, como 

exemplificado pelo E1  

“[...] a maioria dos alunos não foi a essas 

reuniões, talvez por medo de expor sobre seus 

sentimentos ou por não acreditar que essas 

reuniões iriam melhorar suas angústias [...]” 

e pelo E6  

“[...] esse recurso foi pouco utilizado por 

mim, já que eu apresentei grande resistência 

de reconhecer que eu precisava de ajuda. 

“[...].  

Além disso, a faculdade apresentou falhas, 

como dito pela E3  

“[...] tiveram situações em que a saúde 

mental dos estudantes foi negligenciada. 

Mensalidades absurdas com pouquíssimo 

desconto (em pleno cenário de crise 

econômica), desorganização com horários e 

pouca tentativa de providenciar a volta das 

aulas práticas [...]”. 

A partir desse relato de experiência, é 

possível destacar pontos que foram relevantes 

para o acometimento da saúde mental. Nesse 

contexto, com o início da pandemia e o 

fechamento de universidades, houve uma 

mudança repentina na vida dos jovens acadê-

micos, proporcionando um aumento da ansie-

dade e depressão, o que consequentemente, 

diminuiu o desempenho acadêmico, como foi 

afirmado nas respostas dos estudantes do 

relato. (LIU et al., 2020; JINGHUI et al., 

2020) 

Em relação ao ensino à distância, foram 

feitos estudos que explicitaram que a prefe-

rência dos estudantes é o método tradicional, 

visto que propicia uma maior interatividade 

entre estudante-professor e aprendizagem, já 

que há um melhor índice de concentração 

durante as atividades realizadas. Também, foi 

explicitado pelos estudantes a preocupação no 

que diz respeito a uma reposição eficaz dos 

conteúdos práticos. Essa inquietação também 

contribui de forma negativa na saúde mental. 

Isso é exemplificado em um estudo realizado 

na China, que constatou um aumento signifi-

cativo nas taxas de ansiedade e depressão 

atrelados ao medo de atrasos dos conteúdos 

acadêmicos (QANASH et al., 2020). 

Nesse contexto, o lockdown e o isola-
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mento social foram apresentados como causas 

relevantes no desenvolvimento e piora de 

quadros de doenças psíquicas. Isso foi visto 

em um estudo com acadêmicos, no qual a taxa 

de depressão foi de 43,3 %, enquanto 

ansiedade estava presente em 45,4 % deles no 

início da pandemia (LIU et al., 2020; XIAO et 

al., 2020; ÖZDIN, 2020). 

Em relação ao suporte familiar durante a 

pandemia, estudos indicam que funciona 

como um fator protetor contra quadros de 

ansiedade e depressão, como foi dito pelos 

estudantes no relato. (ÖZDIN, 2020; LIU et 

al., 2020). Entretanto, outros estudos indicam 

que 37 % dos acadêmicos não possuem apoio 

familiar, além de existirem preocupações à 

respeito da possível infecção de parentes 

próximos pelo COVID-19 e instabilidade 

financeira. Dessa forma, nem sempre tal apoio 

será suficiente para suprimir a piora da saúde 

mental (PANDEY et al., 2020). 

Por fim, as faculdades de medicina são 

conhecidas por possuírem alta carga horária, 

mensalidades caras e muita pressão acadê-

mica, o que contribui para a construção de um 

ambiente nocivo para o psicológico dos 

estudantes. Além disso, o apoio psíquico 

disponibilizado não é suficiente. Dessa forma, 

os mesmos são considerados como o grupo 

universitário mais afetado com quadros de 

ansiedade e depressão. (MAYER et al., 2016; 

PANDEY et al., 2020; XIAO et al., 2020) 

 

CONCLUSÃO 

 

É evidente que a saúde mental dos jovens 

sofreu declínio no decorrer da pandemia, 

culminando no aumento das taxas de ansi-

edade e depressão nessa faixa etária. Ademais, 

os fatores que estão mais relacionados a esse 

fenômeno são: preocupações acerca do futuro, 

impossibilidade do acesso a uma formação 

acadêmica de qualidade, instabilidade finan-

ceira, sentimento de solidão, falta de moti-

vação, enfrentamento de situações adversas 

no decorrer das aulas e avaliações.  

Além disso, o suporte familiar e da 

universidade são fatores que podem contribuir 

para amenizar esse cenário. No entanto, ainda 

não são capazes de solucionar por completo os 

problemas enfrentados. Por fim, pode-se dizer 

que o ensino à distância, o isolamento social e 

os temores ocasionados pela disseminação do 

vírus COVID-19, prejudicam a saúde psíquica 

dos jovens. 

 

  



 

327 
 

Capítulo 38  
Saúde Mental Edição II 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 343, de 

17 de março de 2020. Dispõe sobre a substituição das 

aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto 

durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - 

COVID-19. Disponível em: 

<http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-

de-17-de-marcode-2020-248564376>. Acesso em 01 

março 2021. 

CONJUVE. Juventudes e a Pandemia. Conselho 

Nacional da Juventude. 2020. Disponível em: 

<https://www.juventudeseapandemia.com/>. Acesso 

em 01 março 2021. 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CNS). 

Resolução nº 048, de 01 de Julho de 2020. Recomenda 

ao Ministério da Educação, que observe o Parecer 

Técnico nº 162/2020, no que diz respeito a estágios e 

práticas na área da saúde durante a pandemia de Covid-

19. Conselho Nacional de Saúde. 2020. Disponível em: 

<http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-

cns/1250-recomendacao-n-048-de-01-de-julho-de-

2020> Acesso em 01 março 2021. 

FERNANDES, W. S. et al. Educação a distância: 

principais aspectos positivos e negativos. Revista 

Brasileira de Educação e Saúde, v. 8, n. 4, p. 41, 2018.  

JINGHUI, C. et al. Mental health status and its 

influencing factors among college students during the 

epidemic of COVID-19. Journal of Southern Medical 

University, v. 40, n. 2, p. 171–176, 2020. 

LIU, C. H. et al. Factors associated with depression, 

anxiety, and PTSD symptomatology during the 

COVID-19 pandemic: Clinical implications for U.S. 

young adult mental health. Psychiatry Research, v. 290, 

2020. 

MAYER, F. B. et al. Factors associated to depression 

and anxiety in medical students: a multicenter study. 

BMC medical education, v. 16, n. 1, p. 1-9, 2016. 

ÖZDIN, S. Levels and predictors of anxiety, depression 

and health anxiety during COVID-19 pandemic in 

Turkish society: The importance of gender. 

International Journal of Social Psychiatry, v. 66, n. 5, 

p. 504-511, 2020.  

PANDEY, U. et al. Anxiety, Depression and 

Behavioural Changes in Junior Doctors and Medical 

Students Associated with the Coronavirus Pandemic: A 

Cross Sectional Survey. The Journal of Obstetrics and 

Gynecology of India, v. 71, p. 33–37, 2020.  

PEREIRA, R. M. S. et al. Vivência de estudantes 

universitários em tempos de pandemia do Covid-19. 

Revista Práxis, v.12, n. 1, 2020. 

QANASH, S. et al. Psychological Effects on Health 

Science Students After Implementation of COVID-19 

Quarantine and Distance Learning in Saudi Arabia. 

Cureus, v. 12, n. 11, 2020. 

RODRIGUES, B. B. et al. Aprendendo com o 

Imprevisível: Saúde Mental dos Universitários e 

Educação Médica na Pandemia de Covid-19. Revista 

Brasileira de Educação Médica, v. 44, p. 8–12, 2020.  

SEBRAE. Saúde mental dos estudantes: maneiras de 

lidar com o assunto durante a pandemia. Centro Sebrae 

de Referência em Educação Empreendedora. 2020. 

Disponível em: <https://cer.sebrae.com.br/blog/saude-

mental-dos-estudantes-maneiras-de-lidar-com-o-

assunto-durante-a-pandemia/>. Acesso em 01 março 

2021. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION: WHO. 

Coronavirus. Disponível em: 

<https://www.who.int/health-topics/coronavirus>. 

Acesso em 01 março 2021. 

XIAO, H. et al. Social Distancing among Medical 

Students during the 2019 Coronavirus Disease 

Pandemic in China: Disease Awareness, Anxiety 

Disorder, Depression, and Behavioral Activities. 

International Journal of Environmental Research and 

Public Health, v. 17, n. 5047, 2020.



 

328 
 

Capítulo 39  
Saúde Mental Edição II 

 

CAPÍTULO 39 

O SUO DE SMART DRUGS PARA APRIMORAMENTO COGNITIVO ENTRE 

ESTUDANTES DE MEDICINA  

CAPÍTULO 39 
 

CAPÍTULO 39 
 

CAPÍTULO 39 
 

CAPÍTULO 39 
 

CAPÍTULO 39 
 

CAPÍTULO 39 
 

CAPÍTULO 39 
 

CAPÍTULO 39 
 

CAPÍTULO 39 
 

CAPÍTULO 39 

Palavras-chave: Aprimoramento cognitivo; Smart drugs; Medicina; Estudante. 
 

 

CAPÍTULO 39Palavras-chave: Aprimoramento cognitivo; Smart drugs; Medicina; Estudante. 
 

 

CAPÍTULO 39 
 

CAPÍTULO 39Palavras-chave: Aprimoramento cognitivo; Smart drugs; Medicina; Estudante. 
 

 

CAPÍTULO 39Palavras-chave: Aprimoramento cognitivo; Smart drugs; Medicina; Estudante. 
 

 

CAPÍTULO 39 
 

CAPÍTULO 39 
 

CAPÍTULO 39 

1Discente de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
 

1Discente de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
 

1Discente de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
 

1Discente de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
 

1Discente de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
 

1Discente de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

GABRIEL ANSELMO FROTA¹ 

PEDRO HELENO VALENTE RIBEIRO¹ 
 

GABRIEL ANSELMO FROTA¹ 

PEDRO HELENO VALENTE RIBEIRO¹ 
 

GABRIEL ANSELMO FROTA¹ 

PEDRO HELENO VALENTE RIBEIRO¹ 
 

GABRIEL ANSELMO FROTA¹ 

PEDRO HELENO VALENTE RIBEIRO¹ 
 

GABRIEL ANSELMO FROTA¹ 

PEDRO HELENO VALENTE RIBEIRO¹ 
 

GABRIEL ANSELMO FROTA¹ 

PEDRO HELENO VALENTE RIBEIRO¹ 

O USO DE SMART DRUGS PARA 
APRIMORAMENTO COGNITIVO ENTRE 

ESTUDANTES DE MEDICINA 
 

O USO DE SMART DRUGS PARA 
APRIMORAMENTO COGNITIVO ENTRE 

ESTUDANTES DE MEDICINA 
 

O USO DE SMART DRUGS PARA 
APRIMORAMENTO COGNITIVO ENTRE 

ESTUDANTES DE MEDICINA 
 

O USO DE SMART DRUGS PARA 
APRIMORAMENTO COGNITIVO ENTRE 

ESTUDANTES DE MEDICINA 
 

O USO DE SMART DRUGS PARA 
APRIMORAMENTO COGNITIVO ENTRE 

ESTUDANTES DE MEDICINA 
 

O USO DE SMART DRUGS PARA 



 

329 
 

Capítulo 39  
Saúde Mental Edição II 

 

INTRODUÇÃO 

 
À medida em que o mundo se desenvolve 

e se torna mais complexo, nota-se o cresci-

mento da demanda pelo desenvolvimento de 

funções cognitivas mais aprimoradas para a 

adaptação do indivíduo ao meio. Exemplifica-

se como algumas dessas funções, a criativi-

dade, a memória, a atenção e a produtividade. 

Dessa forma, a habilidade de aquisição e 

manutenção de tais funções têm se tornado 

consideravelmente importantes para o posi-

cionamento do indivíduo na sociedade 

(DRESLER et al., 2019) tendo grande 

impacto em aspectos pessoais, profissionais e 

sociais. 

Dentro desse contexto, a aquisição de 

melhora cognitiva possui basicamente três 

mecanismos, quais sejam: comportamental, 

físico e bioquímico, sendo esse último o foco 

deste artigo. Dentro das estratégias bioquí-

micas, “aprimoramento cognitivo” é o termo  

utilizado para denominar o uso, sem pres-

crição  médica,  de  drogas para a melhora de 

funções cognitivas, em especial  a memória, a 

criatividade e a atenção (FRATI et al., 2015) e 

os tipos de fármacos mais utilizados para isso 

são os psicoestimulantes, como as anfeta-

minas, metilfenidato ou modafinil, as 

chamadas “smart drugs” (DRESLER et al., 

2019). As smart drugs, em geral, atuam por 

meio da inibição da recaptação de 

neurotransmissores como noradrenalina e 

dopamina, responsáveis pela manutenção do 

esta-do de atenção. Todavia, a relação do uso 

desses psicoestimulantes com a melhora 

cognitiva ainda não é comprovada. Portanto, 

entende-se que o uso desses nootrópicos para 

a melhora cognitiva parece estar mais 

relacionada com uma experiência subjetiva do 

que com evidências, de fato (BEYER et al., 

2020). 

Esses fármacos, dadas suas características 

e efeitos descritos, tendem a ser utilizados 

para a melhora da performance acadêmica nas 

escolas de medicina. Os estudantes dessa área 

de graduação encaram uma série de desafios 

ao longo de sua educação médica, como se 

adaptar a diferentes circunstâncias, cumprir 

cargas horárias extensas, manejar a vida do 

outro, bem como lidar com um ambiente 

competitivo, muitas vezes sem apoio social ou 

familiar. O persistente desejo de sucesso 

acadêmico coloca os estudantes de medicina 

em risco de práticas perigosas, a exemplo o 

uso não prescrito de smart drugs (ACOSTA et 

al., 2019). Ressalta-se, nesse ponto, que a 

importância, ao ponto de se recorrer a 

mecanismos farmacológicos, de cumprir a 

exigência social de excelente performance no 

ambiente universitário, pode vir do fato de que 

o sucesso acadêmico está intimamente 

relacionado a formas de inserção e de 

representação sociais (BARROS et al., 2011). 

Por fim, apesar do amplo conhecimento  dessa 

realidade dentro das escolas de medicina, tal 

discussão  é  ainda  incipiente.  Estabelece-se,  

dessa  forma, a importância deste estudo no 

que tange à ampliação da discussão e a 

solidificação dos aspectos que envolvem a 

 estreita  relação entre a saúde mental e a 

educação médica. Nesse contexto, delineia-se  

o objetivo  desta  revisão: analisar a inci-

dência, bem como as possíveis causas e 

efeitos do uso de smart drugs sem prescrição 

médica entre os estudantes de medicina.
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MÉTODO 

 

Trata-se de uma  revisão narrativa  da 

literatura científica. Este estudo foi desenvol-

vido por meio de uma pesquisa de estudos 

primários, que, com seus objetivos, métodos e 

materiais, possibilitaram a reunião de pes-

quisas  científicas, a fim de descrever, de-

monstrar e analisar as evidências sobre o 

fenômeno estudado.  

A revisão seguiu as seguintes etapas: 

identificação do material, por meio de busca 

em bases de dados científicas, seleção de 

determinados  materiais por meio dos critérios 

de inclusão,  aplicação  dos critérios  de ex-

clusão, bem como a exclusão de registros 

duplicados.  Definiu-se, dessa maneira, as pu-

blicações que serão analisadas como amostra 

final. 

Estudos relevantes em seres humanos 

foram identificados no banco de dados do  

PubMed  do NCBI (Nacional Center  of  

Biotechnology  Information, USA),  e 

LILACS (Literatura Latino Americana em 

Ciências da Saúde), seguindo os seguintes 

 termos da base  MeSH  (Medical  Subject 

 Headind):  (stimulant  OR  stimulants  OR  

amphetamine  OR  methylphenidate  OR 

 modafinil  OR  dextroamphetamine  OR  

levoamphetamine) AND (misuse  OR 

"nonmedical  use" OR "non-medical use" OR 

"cognitive  enhancement" OR  neuro-

enhancement  OR neuro-enhancement  OR 

"smart  drugs" OR "smart  pills") AND 

("Health  Occupations  Students" OR "Health  

Occupations  Student" OR "Occupations  

Student, Health" OR "Occupations  Students, 

Health" OR "Student, Health  Occupations"). 

Na base de busca  SciElo  (Scientific 

 Eletronic Library Online), foram utilizados 

os seguintes termos para pesquisa: Medical 

students [All indexes] AND Ritalin [All 

indexes] OR Methylphenidate [All indexes]. 

A seleção dos artigos seguiu os seguintes 

critérios de inclusão: estudos do tipo  trans-

versal,  longitudinal  prospectivo  ou retros-

pectivo  e relato de caso.  Além disso, foram 

selecionados apenas artigos cuja amostra 

populacional incluísse estudantes de medi-

cina,  que utilizem  psicoestimulantes  sem a 

prescrição médica.  

Para a coleta da amostra final de artigos, 

excluiu-se artigos de revisão, bem como 

artigos cujo acesso não é gratuito pela plat-

aforma.   Pretende-se retirar, da base de dados 

selecionada,  estatísticas e possíveis  causas  e 

efeitos do uso de smart drugs em estudantes 

de medicina.  

Foram utilizados apenas estudos originais 

para a construção desta revisão. Todavia, as 

revisões já existentes relacionadas a esse tema 

foram usadas como base para a seleção de 

referências bibliográficas, contribuindo para a 

amostra final de artigos utilizados no estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram revisados 14 estudos de preva-

lência de uso não prescrito de “smart drugs” 

para neuroaprimoramento em estudantes de 

medicina em diferentes localidades, dos quais, 

um é relato de caso e os outros são estudos 

transversais. Os estudos foram datados entre 

2011 e 2019. As drogas de maior uso para esse 

fim foram: metilfenidato, d-anfetaminas, e 

modafinil. Dentre as motivações principais 

desencadeantes do uso de “smart drugs”, 

observou-se que a melhora do desempenho 
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acadêmico foi uma sustentada causa entre os 

estudos revisados. 

 

Prevalência 

 

Os dados de prevalência oscilam entre 5,8 

% (MICOULAUD-FRANCHI et al., 2014) e 

21 % (SILVEIRA et al., 2014) de uso não 

prescrito de smart drugs entre estudantes de 

medicina. De acordo com Emanuel et. al. 

(2013), foi constatado um aumento no uso 

indevido de psicoestimulantes de acordo com 

o tempo de curso. Nesse viés de análise, 

segundo Silveira et al. (2014), houve aumento 

do consumo entre o 5º e o 6º ano de faculdade. 

Ainda nessa perspectiva, Fond et al. (2016), 

observa também, o uso progressivo de 

psicoestimulantes ao longo do curso. Em 

contrapartida, Morgan et al. (2017), mostra 

um padrão decrescente de uso de smart drugs 

ao longo do curso. Observou-se, na revisão, 

que 17,14% dos usuários de psicoestimulantes 

relataram o uso de outras drogas associadas, 

dentre os quais 82,28 % alegavam o uso 

concomitante de álcool. Nesse contexto, 

ressaltou-se que o consumo de álcool e metil-

fenidato concomitantemente forma um meta-

bólito denominado etilfenidato, cujo efeito 

tóxico é ainda desconhecido (SILVEIRA et 

al., 2014). 

Destaca-se, de acordo com, MORGAN et 

al., (2017), que 64 % dos usuários de smart 

drugs iniciaram o uso de metilfenidato 

durante a faculdade. Nesse mesmo campo de 

análise, em estudo realizado no Brasil, 61 % 

dos usuários de anfetaminas iniciaram seu uso 

indiscriminado após entrarem na faculdade de 

medicina (BARÓN et al., 2011). EMANUEL 

et al. (2013), observa, ainda, que 57 % dos 

usuários de psicoestimulantes iniciaram o uso 

durante a faculdade e que 60 % dos que inici-

aram o uso antes da universidade mantiveram 

o uso durante a faculdade de medicina. 

Revelou-se que 39,6 % dos estudantes 

iniciavam o uso de smart drugs durante a 

preparação para o primeiro exame de seleção 

para a faculdade de medicina, 21,4 % durante 

o ciclo de internatos e vivência hospitalar, e 

12,3 % durante a preparação para as provas de 

residência (FOND et al., 2016). 

 

Variáveis epidemiológicas e 

sociodemográficas  

 

Não foram encontradas diferenças 

significativas entre os sexos. Os dados sobre 

idade são incipientes. Notou-se que estudan-

tes economicamente e socialmente privilegi-

ados têm maior risco de usar o meti-fenidato 

indevidamente para o aprimoramento cogni-

tivo (BOGLE apud SILVEIRA et al., 2014). 

 

Causas  

 

As principais causas e objetivos que 

sustentam a elevada prevalência do uso desses 

nootrópicos para neuroaprimoramento in-

cluem: ampliar capacidades como, ficar mais 

tempo em estado de vigília, melhorar o 

desempenho de tarefas e atividades que envol-

vam habilidades cognitivas, e, ainda, atender 

o excesso de expectativas sociais de boa 

performance acadêmica (BARROS et al., 

2011; MICOULAUD-FRANCHI et al., 2012; 

HABIBZADEH et al., 2011). Aponta-se 

como causas para o uso de smart drugs entre 

estudantes de medicina, também, a pressão 

acadêmica, os altos níveis de estresse e 

competitividade nas escolas de medicina 
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(WASSERMAN et al., 2014). Entende-se, 

ainda, que outra motivação para o uso desses 

medicamentos é a preparação para os exames 

de residência, que ocorrem no sexto ano da 

faculdade de medicina (FOND et al., 2016). 

 

Efeitos 

 

Sabe-se, ainda, que o uso de tais 

psicotrópicos sem prescrição médica podem  

desencadear uma série de consequências, 

sobretudo se utilizados a longo prazo, como 

surtos psicóticos, alterações cardiovasculares, 

bem como dependência do medicamento. 

Sugere-se ainda, forte associação do uso das 

smart drugs sem prescrição médica com o 

abuso de álcool, tabaco e cafeína e com o 

desencadeamento de quadros de depressão e 

ansiedade (ACOSTA et al., 2019). Nesse 

sentido, vale destacar que parcela dos usuários 

dessas drogas afirmam não conhecer os 

efeitos do uso da medicação, bem como a 

percepção do uso ilícito como uma conduta 

que gera dependência química e psicológica 

(HABIBZADEH et al., 2011). 

 

CONCLUSÃO 

 

Apesar de ser um tema pouco estudado no 

Brasil, a análise de dados desta investigação, 

sugere que o neuroaprimoramento cognitivo é 

um assunto atual, relevante e recorrente, que 

merece mais atenção devido a seus impactos 

na saúde ainda serem desconhecidos.  

Estudos futuros devem focar tanto nos 

efeitos decorrentes do uso dos psico-

estimulante e suas consequências, quanto os 

motivos envolvidos para a busca dessa 

prática, por pessoas hígidas. Deve-se ter em 

mente que os estudantes de medicina e os 

vestibulandos constituem uma população de 

risco para essa prática, sendo, portanto, um 

recorte que merece especial atenção para 

próximos estudos. 

Por fim, devemos questionar e investigar 

os reais motivos para essa maior incidência de 

neuroaprimoramento nos grupos supra-

citados, bem como formas de atuar na 

prevenção dessa prática nas universidades e 

cursos pré-vestibulares.
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INTRODUÇÃO 

 

Ao se abordar a contextualização histórica 

e sociológica da universidade – desde o seu 

surgimento na Itália -, compreende-se que a 

mesma passou por uma longa fase em que o 

conhecimento era restrito e seletivo, de modo 

que as únicas pessoas que tinham acesso eram 

favorecidas pela sua posição social. Em 

contrapartida, nos dias hodiernos houve uma 

popularização da mesma, tornando-se mais 

acessível, contudo, ainda não completamente 

democratizada (ARANHA, 2012). 

É possível analisar que essa instituição, 

assim como as demais, apresenta falhas 

notórias e dignas de serem sanadas, devido a 

sua estrutura rígida e cristalizada que perdura 

ao longo do tempo. Nesse sentido, a preo-

cupação com o tratamento psíquico dos 

acadêmicos é substituída pela sobrecarga de 

conteúdo e cobrança profissional (VALERO, 

et al. 2019). 

Diante disso, entende-se que os estudantes 

universitários são inseridos sem preparação 

emocional prévia, em um meio desconhecido 

e que apresenta falhas em relação aos 

cuidados à saúde mental dos estudantes. 

Dessa forma, aparecem os transtornos que 

deterioram não só a vida estudantil da pessoa, 

como também a sua vida física (VALERO, et 

al. 2019).  

É cabível analisar que a universidade, por 

não se tratar, na maioria das vezes, de uma 

instituição preocupada com a saúde dos 

estudantes, acaba expondo-os a fatores que 

agravam o problema supracitado, tais como 

ritmo de estudo, provas, pressão social, 

competitividade entre colegas e sobretudo 

mudanças no ciclo de sono (VALERO, et al. 

2019). 

Dentre diversos transtornos que afetam os 

estudantes universitários, a depressão, 

transtorno afetivo bipolar, transtornos de 

ansiedade e somatização, ansiedade e estresse 

são os mais comuns. Tais transtornos podem 

estar relacionados a sintomas reais, como a 

cefaléia, dor estomacal, insônia, tremor, 

agitação, isolamento, irritabilidade, sudorese 

e compulsão ou abstinência alimentar 

(VASCONCELOS et al., 2015). 

O alto índice de sofrimento psíquico 

refere-se ao estilo de vida dos estudantes 

universitários e à mudança ambiental. Os 

transtornos têm início antes dos 24 anos, 

atingindo uma a cada cinco pessoas, sendo o 

sexo feminino o mais afetado (GOMES et al. 

2020). 

Portanto, é notório a necessidade da 

divulgação das medidas de proteção psíquica, 

que são intervenções feitas para melhorar não 

só a saúde mental como a resiliência dos 

estudantes, visto que há evidências que 

indicam que os níveis de estresse, depressão e 

ansiedade podem ser reduzidos, caso o 

estudante se blinde com medidas de proteção 

psíquica. Como principais exemplos de 

medidas, pode-se citar a meditação, a prática 

de atividades físicas, sono regular e 

programas de apoio (MOIR et al. 2016). 

Desse modo, esse trabalho justifica-se por 

notar que os dados mostram que os níveis de 

saúde mental dos estudantes universitários 

têm caído de maneira drástica nos últimos 

anos, evidenciando assim as falhas da 

instituição quanto à saúde dos seus alunos. 

Logo, essa revisão tem por objetivo esclarecer 

e propor quais são as formas de proteger-se 

dos transtornos que mais afetam os 

universitários durante essa fase de grandes 

turbulências na vida do estudante. 
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MÉTODO 

 

Os critérios de inclusão para a busca foram 

estudos publicados nas línguas inglesa, 

português e espanhola, sendo escolhidos 

apenas aqueles dos últimos 10 anos, ou seja, 

entre os anos de 2011 a 2021, tendo como 

referência as bases de dados PubMed (U. S. 

National Library of Medicine), Scielo 

(Scientific Electronic Library Online), 

Biblioteca Cochrane, BVS (Biblioteca Virtual 

em Saúde) e LILACS (Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde).  

Os critérios de exclusão adotados, 

desconsiderou revisões bibliográficas, artigos 

com textos incompletos e que não tratam do 

grupo amostral do presente estudo (aca-

dêmicos). 

A estratégia de busca utilizou as seguintes 

combinações de palavras-chave: Menthal 

health and college students e Psychic 

protection and college students. Para 

identificar os delineamentos dos estudos, 

foram empregados os seguintes termos: 

randomized controlled trial, review e meta-

analysis. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a filtragem e escolha, os estudos 

foram organizados conforme autor, ano de 

publicação, tipo de estudo, objetivo e 

conclusão. Vale ressaltar que todos os 20 

artigos foram publicados nas línguas inglesa, 

portuguesa ou espanhola. O Quadro 40. 1 

expõe os artigos selecionados abordando os 

critérios supracitados 

 

Quadro 40. 1 Tabela de artigos com resumo dos critérios analisados 

 

Autor 
Ano de 

Publicação 
Estudo Objetivo Conclusão 

Moir  

et al. 
2016 

Estudo 

exploratório 

Analisar evidências de 

que os programas de 

apoio de pares podem 

melhorar os índices de 

saúde mental e o 

comportamento de busca 

de ajuda entre os alunos 

em alguns 

estabelecimentos de 

ensino médio e 

universitário e que a 

atenção plena pode 

melhorar a saúde mental 

dos alunos de medicina. 

Este estudo exploratório não foi 

capaz de mostrar um efeito 

estatisticamente significativo. 

Estudos futuros podem considerar o 

uso de um período de treinamento 

mais longo para os líderes de pares, 

bem como direcionar a população do 

estudo para aqueles com maior 

probabilidade de se beneficiar, como 

aqueles com pior saúde mental, ou 

usar uma intervenção mais intensiva 

ou um tamanho de amostra maior. 

Freeman 

et al. 
2017 

Ensaio clínico 

cego 

randomizado 

Determinar se o 

tratamento da insônia 

leva a uma redução da 

paranoia e alucinações. 

Fortes evidências de que a insônia é 

um fator causal na ocorrência de 

experiências psicóticas e outros 

problemas de saúde mental. Se os 

resultados generalizam além de uma 

população de alunos, é necessário 

testar. O tratamento de distúrbios do 

sono pode exigir uma prioridade mais 

alta no fornecimento de saúde 

mental. 
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Galante  

et al. 
2018 

Ensaio clinico 

randomizado 

Avaliar se a oferta de 

cursos de mindfulness 

para estudantes 

universitários melhoraria 

sua resiliência ao 

estresse. 

O fornecimento de treinamento de 

atenção plena pode ser um 

componente eficaz de uma estratégia 

mais ampla de saúde mental do 

aluno. Mais pesquisas de eficácia 

comparativa com inclusão de 

controles para efeitos não específicos 

são necessárias para definir uma 

gama de intervenções adicionais e 

eficazes para aumentar a resiliência 

ao estresse em estudantes 

universitários. 

Valero  

et al. 
2019 

Revisão 

Sistemática 

Revisar a literatura 

científica a fim de 

analisar o efeito 

produzido por programas 

cognitivo-

comportamentais e 

estratégias de meditação 

sobre o estresse, 

ansiedade e depressão 

em alunos. 

Ocorre a necessidade de aumentar a 

pesquisa em idade precoce, 

considerando o tratamento da saúde 

mental como fator-chave que 

influencia o desempenho acadêmico 

e a qualidade de vida. 

Li  

et al. 
2018 

Revisão 

sistemática 

Examinar 

sistematicamente a 

eficácia das intervenções 

destinadas a melhorar a 

saúde mental dos 

estudantes de 

enfermagem e identificar 

qual forma de 

intervenção foi eficaz. 

A psicoterapia deve ser escolhida 

para reduzir a depressão e a 

ansiedade dos estudantes de 

enfermagem. Há uma necessidade de 

mais estudos que explorem mais o 

valor potencial da psicoterapia no 

estresse e na mudança biológica. 

Moutinho  

et al. 
2019 

Estudo 

observacional 

Avaliar a incidência, 

prevalência e fatores 

associados à qualidade 

de vida e aos sintomas de 

depressão, ansiedade e 

estresse de estudantes de 

medicina brasileiros 

acompanhados por um 

período de dois anos. 

Estudantes de medicina apresentam 

alta prevalência e incidência de 

transtornos mentais durante sua 

formação médica. Esses dados podem 

ajudar os educadores a planejar 

estratégias preventivas. 

Moutinho  

et al. 
2017 

Estudo 

transversal 

Comparar a prevalência 

de ansiedade, depressão 

e estresse em estudantes 

de medicina de todos os 

semestres de uma 

faculdade de medicina 

brasileira e avaliar seus 

respectivos fatores 

associados. 

Altos níveis de sintomas de 

depressão, ansiedade e estresse em 

estudantes de medicina, com 

diferenças marcantes entre os 

semestres do curso. Gênero e 

religiosidade pareceram influenciar a 

saúde mental dos estudantes de 

medicina. 
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Academias 

Nacionais de 

Ciências 

2021 Análise 

Recomendar a prestação 

de serviços de saúde 

mental e bem-estar pelas 

instituições de ensino 

superior do país. 

Saúde mental, uso de substâncias e 

bem-estar no ensino superior 

apresentam uma variedade de 

estratégias e abordagens possíveis 

para atender à demanda crescente por 

serviços de saúde mental e uso de 

substâncias, com base nas evidências 

disponíveis sobre a natureza das 

questões e o que funciona em várias 

situações. 

GRANER & 

CERQUEIRA 
2019 

Revisão 

integrativa 

Identificar fatores de 

risco e proteção para 

sofrimento psíquico em 

estudantes universitários. 

Foram identificadas como fatores de 

proteção, em doze estudos, apresentar 

determinadas estratégias de coping, 

senso de coerência, autoeficácia, 

vigor, autoestima, resiliência, entre 

outras condições psicológicas. Essa 

revisão aponta direções para 

possíveis intervenções que poderiam 

contribuir para o bem estar dos 

estudantes e para estimular vivências 

mais positivas no ambiente 

educacional. 

Oliveira 

 et al. 
2020 

Estudo 

transversal 

Verificar a suspeição de 

transtornos mentais 

comuns em acadêmicos 

de enfermagem no ciclo 

profissionalizante e a 

associação com as 

caracte-rísticas 

sociodemográficas. 

A alta prevalência de transtornos 

mentais comuns na amostra e a 

associação com o consumo de 

bebidas alcóolicas exige ações de 

cunho preventivo e terapêutico junto 

aos acadêmicos, que minimizem a 

possibilidade de transtornos mentais 

severos relacionados ao consumo de 

álcool e outras drogas. 

Gaiotto  

et al. 
2021 

Síntese de 

evidência para 

política 

Formular respostas 

institu-cionais ao 

sofrimento psíquico de 

estudantes universitários 

de cursos da área da 

saúde, no contexto do 

campus do Quadrilátero 

da Universidade de São 

Paulo (USP) 

A síntese rápida da literatura 

identificou um conjunto expressivo 

de evidências de excelente qualidade, 

de intervenções na área e permitiram 

afirmar a possibilidade de 

implementação de medidas 

consistentes para dar respostas ao 

sofrimento psíquico, que vem 

acometendo estudantes na atualidade 

e comprometendo seu futuro. É 

possível, sob a responsabilidade da 

universidade, estabelecer uma 

política sólida, com ações 

coordenadas, contínuas e integradas 

ao SUS, para o fortalecimento de 

jovens universitários. 

Lima  

et al. 
2021 

Pesquisa 

descritiva 

Analisar o sofrimento 

psíquico entre 

universitários de 

enfermagem no contexto 

da vida acadêmica. 

Os motivos de sofrimento psíquico 

foram as dificuldades de adaptação 

dos universitários no início do curso, 

conflitos durante a formação e 

expectativas quanto ao término da 

graduação. Sugere-se ampliar 

estratégias de prevenção e manejo 

clínico na universidade articulado aos 

serviços de saúde mental. 
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Carvalho  

et al. 
2021 

Estudo 

transversal e 

descritivo 

Estimar a prevalência de 

sintomas ansiosos em 

estudantes de uma 

universidade na fronteira 

franco brasileira. 

 

Os dados demonstram baixa 

prevalência de sintomas de ansiedade 

severa entre os estudantes, contudo 

considera imprescindível o cuidado e 

medidas preventivas que retardem ou 

impossibilitem o adoecimento mental 

dentre o público investigado. 

Soeiro  

et al. 
2021 

Estudo 

Descritivo 

Conhecer as percepções 

e atitudes de acadêmicos 

acerca de temas 

relacionados ao suicídio, 

de modo a identificar a 

inserção da temática ao 

longo da graduação 

Apesar da inclusão de temas 

relacionados à saúde mental ao longo 

da formação acadêmica, a 

problematização do suicídio ainda 

precisa ser intensificada nos 

conteúdos curriculares da educação 

médica. Trata-se de uma medida 

importante para o alcance de 

intervenções mais eficazes e 

qualificadas, particularmente pela 

relevância que o assunto vem 

adquirindo nos tempos atuais. 

Arruda  

et al. 
2020 

Estudo de 

coorte 

transversal 

Avaliar o grau de 

ansiedade dos 

acadêmicos de uma 

instituição de ensino 

superior privada. 

Este estudo alerta sobre a ocorrência 

de transtornos de ansiedade em 

estudantes universitários, o que 

implica em uma necessidade 

crescente de estratégias, dentro do 

ambiente acadêmico, para reverter e 

evitar o desencadeamento de 

patologias de saúde mental nos 

universitários 

Maia  

et al. 
2020 

Estudo 

transversal 

descritivo 

Estimar a prevalência de 

sintomas depressivos 

entre acadêmicos de 

Medicina de uma 

universidade com 

métodos ativos de 

aprendizagem e 

investigar possíveis 

associações com 

variáveis 

sociodemográficas. 

Os acadêmicos de Medicina 

apresentaram significativa 

prevalência de sintomas depressivos. 

A associação dos sintomas 

depressivos com insatisfação com o 

método ABP pode fomentar reflexões 

sobre a conduta pedagógica e as 

deficiências na aplicação da 

metodologia ABP na referida 

universidade. Ressaltamos a 

importância da implementação da 

atividade física no projeto 

pedagógico e curricular do curso de 

Medicina como estratégia para a 

promoção de saúde mental e física 

nos discentes. 

Schuh  

et al. 
2021 

Pesquisa 

intervenção 

qualitativa 

Desenvolver atividades 

meditativas com 

estudantes de uma 

universidade do noroeste 

gaúcho e analisar a 

percepção de estudantes 

universitários sobre a 

prática meditativa. 

A meditação mindfulness na 

Universidade foi importante à 

promoção da saúde mental, efetiva à 

minimização de estados de estresse e 

ansiedade e promoveu mudanças 

positivas na vida dos estudantes. 
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Transtornos 

 

A prevalência dos transtornos mentais 

associados entre os estudantes universitários 

reflete uma consequência do sistema de 

ensino vigente. Desse modo, apesar da 

variação dos dados conforme os métodos de 

pesquisa utilizados, tais transtornos como a 

ansiedade e depressão apresentam-se como os 

mais comuns em meio a outros (GRANER & 

CERQUEIRA, 2019). 

Haja visto que a universidade expõe o 

aluno ali inserido a diversas mudanças, tais 

quais, com familiares, relacionamentos inter-

pessoais, rotina, expectativas em meio aca-

dêmico e profissional, além de dificuldades 

financeiras (LIMA et al., 2021). 

Diante disso, fatores associados a esse 

sistema corroboram para a incidência de mais 

casos relacionados a esses estudantes. Tais 

como, a insônia, a qual acarreta uma inter-

rupção do ciclo do sono, podendo contribuir 

para o desdobramento de outros fatores, os 

quais se relacionam com paranoias e aluci-

nações, contribuindo para a incidência de 

situações de estresse (FREEMAN et al., 

2017). 

Entretanto, apesar da insônia associar-se 

com tais contribuições para o desenvol-

vimento desses transtornos, temos também o 

estresse, o qual em função do aumento das 

Maia & Dias  2020 
Estudo 

epidemiológico 

Analisar se os níveis de 

depressão, ansiedade e 

estresse em estudantes 

universitários se 

alteraram no período 

pandêmico (2020) 

comparativamente a 

períodos 

anteriores/normais. 

Os resultados sugerem um impacto 

psicológico negativo da pandemia 

nos estudantes. Importa continuar a 

explorar as implicações da pandemia 

na saúde mental dos estudantes, para 

que se possam prevenir e minorar os 

seus efeitos. 

Perotta 

et al. 
2021 

Estudo 

multicêntrico 

Estudar o impacto da 

qualidade do sono, 

sonolência diurna e 

privação de sono em 

estudantes de medicina. 

Há associação significativa entre 

privação de sono e sonolência diurna 

com a percepção de qualidade de 

vida e ambiente educacional em 

estudantes de medicina. 

Kunzler  

et al. 
2020 

Ensaio 

controlado 

Avaliar os efeitos de 

intervenções para 

construir a resiliência de 

estudantes de saúde, ou 

seja, estudantes que estão 

se formando em 

profissões na área da 

saúde que prestam 

cuidados médicos 

diretos, além da equipe 

de apoio associada. 

No caso de estudantes de saúde, há 

evidências de certeza muito baixa 

sobre o efeito do treinamento de 

resiliência na resiliência, ansiedade e 

estresse ou na percepção do estresse 

após a intervenção. A 

heterogeneidade das intervenções, a 

escassez de dados no curto, médio e 

longo prazo e a distribuição 

geográfica restrita aos países de alta 

renda limitam a generalização dos 

resultados. 
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demandas educacionais exigidas, além das 

obrigações necessárias ao passar dos anos 

acadêmicos, torna-se mais recorrente. 

Contudo, entende-se que o ser humano está 

exposto a situações de estresse não só ao 

ingressar no meio acadêmico, mas também 

durante a infância e a adolescência. Sendo 

assim, a forma com a qual ele é tratado 

principalmente nas fases iniciais da vida se 

relaciona diretamente com a maneira que o 

indivíduo irá conseguir lidar com essa emoção 

na fase adulta. Dessa forma, pode-se entender 

que as percepções sociais construídas ao 

longo dos anos, são fatores associados ao 

desenvolvimento de outros precursores para a 

formação de diagnósticos relacionados a esses 

transtornos anteriormente citados (VALERO 

et al., 2019). 

Em decorrência disso, a ansiedade, 

associada com esses precursores, é uma 

manifestação exagerada ao medo, o qual 

inicia-se na infância, podendo ter manifes-

tações mais acentuadas a partir de situações a 

qual o indivíduo é exposto ao longo da vida, 

contribuindo para a necessidade de anteci-

pação, e desconfiança acerca do que ainda está 

por vir. Logo, em ambientes acadêmicos, o 

estresse vivenciado pelos estudantes univer-

sitários é um dos gatilhos para o desenvol-

vimento de transtornos de ansiedade 

(VALERO et al., 2019). 

Consoante a isso, sabe-se que a ansiedade 

é um transtorno comum, relacionado com o 

conflito interno, e com as tomadas de decisões 

impulsivas, apresentado em seu estado 

natural, inquietação, tremores, e até mesmo 

dificuldade de se concentrar, dentre outros 

sinais e sintomas referentes a isso. Entretanto, 

nem sempre a ansiedade é considerada como 

patológica, mas quando essa situação é 

causada, entramos em um quadro de trans-

torno de ansiedade (CARVALHO et al., 

2021). 

Em contrapartida, temos a depressão, a 

qual se associa-se a uma concepção de visão 

de mundo, na qual a vida é vista como um 

fracasso, não apresentando sentido as 

experiências por ele vividas, de modo que 

contribui para a diminuição das respostas 

emocionais a diversas atividades, haja visto 

que tal comportamento pode favorecer o 

surgimento de comportamentos agressivos, 

além do aumento do consumo de substâncias 

nocivas, como o abuso do álcool, drogas e 

substâncias medicamentosas (VALERO et al., 

2019). 

Além dos fatores aqui já listados, recentes 

estudos mostraram que além das mudanças 

mais comuns na vida dos estudantes uni-

versitários, situações diversas, como o 

enfrentamento de uma pandemia revelaram o 

aumento dos sintomas de ansiedade, depres-

são e estresse devido a suspensão das aulas, o 

ensino remoto, e nebulosidade da conclusão e 

retorno de suas aulas (MAIA et al., 2020). 

Dessa maneira, entende-se que o bem-

estar é fulcral para uma efetividade acadê-

mica, no qual todos esses fatores associados 

são refletidos no perfil acadêmico e social de 

cada um, como a saúde física, emocional, e 

psicológica, resultando não só em um 

desgaste pessoal, como também no aumento 

do abandono dos cursos dentro das univer-

sidades (PRESS et al., 2021). 

 

Epidemiologia 

 

O universitário ao ingressar na instituição 

de ensino superior enfrenta mudanças que 

possibilitam vivências mais complexas e com 
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repercussões diretas em sua vida, tais como o 

desenvolvimento de doenças psíquicas. 

Estudos realizados com 85 acadêmicos de 

enfermagem de uma universidade pública do 

Rio de Janeiro, ao responderem ao Self Report 

Questtionaire-20, rastreamento de transtornos 

mentais não-psicóticos, e questões socio-

demográficas, mostraram que 55,3 % apon-

tam algum transtorno psíquico, sendo esses 

associados também ao consumo de bebidas 

alcoólicas (OLIVEIRA et al., 2020; LIMA et 

al., 2021). 

Em relação à depressão, um estudo 

transversal descritivo, realizado em 2019 por 

Maia, et al., (2020)  com discentes do curso de 

Medicina da UEFS (Universidade Estadual de 

Feira de Santana), apontou que dos 173 

participantes, a prevalência de sintomas 

depressivos era de 46,2 %, dados obtidos a 

partir de escores do Beck Depression 

Inventory - BDI, sendo esse um instrumento 

de avaliação com fins de rastreio sem 

pretensão diagnóstica e composto de 21 itens 

validados em amostras clínicas da população 

brasileira, de forma que cada sintoma 

depressivo presente na última semana é 

avaliado em cada item com intensidade de 0 a 

3. Foi detectado que, dos sintomas 

identificados, a maioria era de classificação 

leve (33,5 %) e com maior incidência nos 3 

primeiros anos de curso. Entre os sintomas 

depressivos mais prevalentes foram auto 

acusações (75,1 %), fadiga (74 %) e distúrbios 

do sono (65,3 %). Esses sintomas foram 

associados a características sociodemográ-

ficas como a insatisfação com a Aprendi-

zagem Baseada em Problemas, que aumentou 

a chance do desenvolvimento de sintomas em 

3,57 vezes. (MAIA et al., 2020). 

Quando se trata de ansiedade, Arruda et al. 

(2020) em sua pesquisa do tipo corte 

transversal realizada em Vitória da Conquista 

(BA), entre 366 estudantes de todos os cursos 

de uma faculdade privada, mostrou que em 

um somatório de escores individuais 62,3 % 

dos participantes apresentaram algum grau de 

ansiedade, sendo o grave com índice de 17,2 

%. No estudo foram aplicadas 21 questões 

adaptadas à realidade brasileira da escala BAI, 

Inventário de Ansiedade das Escalas Beck 

para medir a intensidade da ansiedade em uma 

escala de 0 (nada) a 4 (severamente) pontos 

dos sintomas, além de um questionário 

sociodemográfico-comportamental que evi-

denciou a maioria de casos em mulheres (64,9 

%) entre 21 e 30 anos, sendo a maioria 

praticante de apenas uma atividade de lazer 

(47,4 %) (ARRUDA et al., 2020). 

 

Medidas de Proteção 

 

Ao longo da construção histórica e 

sociológica da educação superior, observa-se 

um grande impacto na vida dos discentes, pois 

transtornos psicossociais advêm concomit-

antemente ao início da vida acadêmica. Com 

isso, há uma grande necessidade de obter 

estratégias significativas para amenizar esses 

problemas psíquicos, que causam sofrimento 

não só mental, mas como também físico, 

interferindo assim na formação profissional 

(SCHUH, et al., 2021). 

Por conta do grande crescimento dos 

transtornos mentais no meio acadêmico, o 

ramo da psicologia educacional está em busca 

de diferentes técnicas para um tratamento 

eficaz e menos invasivo. Estas estratégias 

estão pautadas na questão da promoção e 

conscientização do bem-estar psicológico. 

Entre as principais opções está a meditação, 
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mindfulness e Yoga juntamente com oTai chi. 

Esses métodos de proteção psíquica inibem a 

neuro excitação do sistema nervoso autônomo 

simpático, pois a tranquilidade e o controle da 

respiração e pensamentos proporcionados por 

esses métodos não aciona o sistema “luta ou 

fuga” do sistema nervoso central bem como 

não estimula a liberação de substâncias 

neuroendócrinas como o cortisol e, deste 

modo, não há a captação glutamatérgica, a 

qual é responsável pela exacerbação da 

resposta excitatória (VALERO, et al., 2019). 

O mindfulness tem como objetivo treinar 

a atenção plena no momento presente sem a 

ação do julgamento, por meio da compreensão 

e a reflexão desse aprendizado. Várias 

atividades podem ser expressadas por meio da 

atenção plena, como meditação, alimentação e 

caminhada consciente, atrelado também a 

quebra de hábitos (GALANTE, et al., 2016). 

Esta intervenção enfatiza a respiração 

diafragmática, relaxamento muscular, focan-

do em alguma parte do corpo, e quando todos 

esses pontos são atingidos inicia-se a 

autorreflexão com a consciência não crítica 

(VALERO, et al., 2019). A possível conse-

quência dessa prática é a redução da rea-

tividade emocional como o estresse, depres-

são, ansiedade e emoções negativas. Ademais, 

são agregados o bom estado psicofísico, 

inteligência emocional, como também o apri-

moramento da capacidade de autorregulação e 

metacognição (SCHUH, et al., 2021). 

Por meio das posturas para a finalidade de 

um corpo firme, uma mente estável e espírito 

benevolente, o yoga tem como objetivo 

restabelecer os processos cognitivos e ex-

pandir o campo da existência humana. Junta-

mente ao yoga, o tai chi tem a acrescentar com 

a combinação de movimentos físicos lentos 

para alcançar a consciência do corpo e alma 

com ênfase na sensopercepção, imagens e 

controle respiratório. As consequências do 

início e manutenção do yoga em companhia 

ao tai chi no dia a dia, são as melhorias na 

qualidade do sono e avanço na saúde, além de 

melhorar a capacidade do controle dos estados 

de estresse. (VALERO, et al., 2019; SCHUH, 

et al., 2021). 

Por fim, outra forma de proteção psíquica 

de grande importância consiste no convívio 

social, pois, assim como na prática de 

atividades físicas, ocorre a liberação de hor-

mônios associados ao bem-estar como a 

dopamina e a serotonina. A baixa concen-

tração desses hormônios, podem indicar 

doenças como ansiedade e, em especial, a 

depressão (MOIR, et al., 2016). 

Um estudo, proposto por Gaiotto, et al., 

(2021), com o objetivo de analisar a realidade 

psíquica de acadêmicos da área da saúde e 

elaborar medidas para combater seu sofri-

mento no contexto do campus do Quadrilátero 

da Universidade de São Paulo (USP), 

elaborado por pesquisadores da USP em 

parceria com diversas instituições propõe 3 

opções possíveis na promoção do bem-estar 

mental de acadêmicos da saúde sendo elas:  

Opção 1: Com o objetivo de estabelecer 

uma maior sociabilidade, democracia e acesso 

à cultura; estimular debates e a criação de 

fóruns integrativos; ações para combater o 

estigma relacionado ao bem estar psíquico, e 

às desigualdades entre minorias, a primeira 

opção do estudo propõe uma política baseada 

na criação e manutenção de um sistema que 

identifica as necessidades em saúde mental 

dos acadêmicos dentro da instituição e 

estabelece respostas a essas necessidades. 

Tais objetivos devem se cumprir a partir da 
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elaboração de um comitê, constituído de 

discentes e docentes capazes de debaterem e 

analisarem a realidade acadêmica. Além 

disso, é necessário promover mudanças 

curriculares nas grades estudantis, propor-

cionando um novo contato com o assunto 

relativo à saúde mental, e integrar atividades e 

programas que possam combater os estigmas 

presentes em divergências políticas, socioe-

conômicas, de gênero entre outras, além de 

combater os  preconceitos que estão arraiga-

dos na comunidade, como preconceitos 

relativos à identidade de gênero, cotistas e 

qualquer outra manifestação de preconceito 

(GAIOTTO, et al., 2021). 

Opção 2: propõe a democratização do 

acesso a programas de saúde mental aos 

estudantes, ampliando programas existentes e 

integrando novos projetos. A ideia resgata o 

SUS, de modo a acoplá-lo em meio 

acadêmico, buscando ofertar os mais diversos 

tipos de terapêutica disponíveis no sistema. 

Para além disso, deve-se fazer uso de 

aplicativos para investigar e avaliar a saúde 

dos estudantes (GAIOTTO, et al., 2021). 

Opção 3: Para melhor contemplar os 

serviços de saúde mental oferecidos, o 

terceiro objetivo visa a comunicação para com 

os estudantes, traçada de forma acessível e 

clara. Para tal fim, a criação de links e 

aplicativos é a melhor forma de entrar no meio 

jovem e garantir esse contato e a transmissão 

de informações (GAIOTTO, et al., 2021). 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos nos permitem 

concluir que a rotina dos estudantes univer-

sitários eleva a prevalência de doenças de 

ordem psíquica. Além disso, há também a 

necessidade da adoção de um sistema de 

rastreamento específico para elas, pois isso 

permitirá o diagnóstico e tratamento precoce 

para essas enfermidades. Desse modo, há o 

aumento da eficiência do ensino, devido à 

diminuição do desgaste psíquico, bem como 

torna o processo educacional mais huma-

nizado. 

Outrossim, a melhora do desgaste mental 

consiste na utilização de medidas de proteção 

psíquica, dentre as quais se destaca o 

Mindfulness, ou Atenção Plena, pois, como se 

trata de um treinamento mental para o 

aumento da concentração no momento pre-

sente, evita o medo, bem como preocupação 

excessiva com o futuro, fato frequente em 

indivíduos portadores de ansiedade pato-

lógica. Tal medida permite maior resiliência, 

isto é, capacidade de adaptação ao inesperado 

e a situações que poderiam desencadear 

crises. No entanto, é preciso o auxílio de 

profissional especializado nesse treinamento. 

Além disso, outro método de proteção 

psíquica, geralmente aplicada em conjunto 

com o Mindfulness, bastante efetiva é a prática 

da meditação, que enfatiza o controle da 

respiração, permitindo maior tranquilidade no 

ato de pensar bem como reduzindo a taquip-

neia ocasionada pelo estresse e ansiedade. 

Outras maneiras de proteção psíquica 

consiste na prática de atividade físicas ou 

esportes. Dentre essas práticas foi destacado o 

papel da yoga, pois consiste em uma atividade 

que busca a integração do corpo e mente e, por 

isso, há o controle da respiração, dos pensa-

mentos e movimentos em cada uma das ações 

dessa prática. Já o Tai Chi, por estimular o 

controle da respiração e o convívio social, é 

uma opção pertinente para se proteger de 

fatores estressantes no contexto acadêmico. 
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Desse modo, o convívio social é impresci-

ndível para a manutenção da saúde psíquica. 

Uma forma de estabelecer esse convívio e 

simultaneamente ter um direcionamento na 

condução do curso, pode se realizar um 

processo chamado de mentoria, o qual 

consiste na orientação fornecida por uma 

pessoa mais experiente em determinada área a 

outra que está iniciando os estudos nessa área. 

Esse processo promove a redução da 

ansiedade que sempre há quando se inicia 

novas etapas

. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os transtornos alimentares (TA), segundo 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), são 

um conjunto de doenças psiquiátricas de 

origem genética, hereditária, psicológicas 

e/ou sociais, caracterizados por perturbação 

persistente na alimentação. São categorizados 

a partir do código F50 da CID-10 (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2009). 

Mais detalhadamente, de acordo com o V 

Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-5) (2014, p.329), 

“os TA são caracterizados por uma 

perturbação persistente na alimentação ou no 

comportamento relacionado à alimentação 

que resulta no consumo ou na absorção 

alterada de alimentos e que compromete signi-

ficativamente a saúde física ou o funci-

onamento psicossocial”. Além disso, possuem 

uma etiologia multifatorial envolvendo 

predisposição genética, bem como influências 

socioculturais, biológicas e psicológicas 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIA-

TION, 2014).  

Dentro dos TA, chamam atenção pela sua 

maior prevalência a Anorexia Nervosa e a 

Bulimia Nervosa. Segundo o DSM-5 (2014, 

p.338), a Anorexia Nervosa é caracterizada 

por uma “restrição da ingesta calórica em 

relação às necessidades, levando a um peso 

corporal significativamente baixo no contexto 

de idade, gênero, trajetória do desenvol-

vimento e saúde física”. Dessa forma, a 

Anorexia Nervosa pode apresentar três 

características essenciais: restrição persistente 

da ingesta calórica, medo intenso de ganhar 

peso, de engordar ou comportamento 

persistente que interfere no ganho de peso, e 

perturbação na percepção da própria forma ou 

do próprio peso. Assim, o indivíduo tem um 

peso corporal abaixo daquele minimamente 

aceitável para o gênero, a idade, saúde física e 

trajetória do desenvolvimento (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  

Já a Bulimia Nervosa, ainda segundo o 

DSM-5 (2014, p.345), é caracterizada por 

“comportamentos compensatórios inapro-

priados recorrentes a fim de impedir o ganho 

de peso, como vômitos autoinduzidos; uso 

indevido de laxantes, diuréticos ou outros 

medicamentos; jejum; ou exercício em 

excesso”. Diante disso, existem três aspectos 

essenciais na Bulimia Nervosa: episódios 

recorrentes de compulsão alimentar, auto-

avaliação indevidamente influenciada pela 

forma e pelo peso corporal e comportamentos 

compensatórios inapropriados recorrentes 

para impedir o ganho de peso. Sendo assim, 

“para se qualificar ao diagnóstico, a compul-

são alimentar e os comportamentos compen-

satórios inapropriados devem ocorrer, em 

média, no mínimo uma vez por semana por 

três meses” (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014, p.345).  

Atualmente, existe uma supervalorização 

da beleza em nossa sociedade e um culto à 

magreza, fato esse, causa uma estigmatização 

e rejeição do sobrepeso, o que tem levado a 

maioria das pessoas à busca desenfreada do 

“corpo ideal”, predispondo os vulneráveis a 

desenvolver doenças. Segundo Nóbrega et al. 

(2007), a mídia é o meio mais utilizados pela 

indústria da beleza para manipular e reforçar 

a associação da magreza com sucesso, poder, 

autocontrole, modernidade e atratividade. 

Desse modo, convencem o público de que o 

corpo pode ser moldado do jeito que bem 

entendem, estabelecendo padrões corporais 

inatingíveis pela maioria (NÓBREGA, 2007). 
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Nos dias atuais, nota-se que as influências 

que as pessoas sofrem não vem somente do 

que está fisicamente ao seu redor. Por causa 

do uso mais intenso das tecnologias de comu-

nicação, as pessoas veem mais, e buscam mais 

e, como consequência, as pessoas consomem 

mais esses produtos divulgados pela mídia, 

devido a essa influência. No entanto, a mídia 

omite o lado negativo e prejudicial à saúde, 

como por exemplo, os abusos da beleza 

feminina, a magreza excessiva e a busca por 

uma perfeição inexistente, influenciando os 

consumidores de maneira errônea 

(BATALANI et al., 2013).  

Segundo Apostólico (2006,), “a mídia 

possui ingredientes que fazem parte do 

processo de hipnose e sedução produzidas 

pelas imagens”. Desse modo, quando mos-

trados em propagandas publicitárias, dentre 

outras vias da mídia, o consumidor se sente 

influenciado pelas imagens que são mos-

tradas, uma vez que a intenção realmente é 

hipnotizar o consumidor para despertar nele o 

desejo de se tornar parecido com o que está 

sendo mostrado (BATALANI et al, 2013).  

As pessoas se deixam influenciar pela 

mídia devido ao modismo, porém o livro “A 

Lógica do Consumo” mostra que esse 

modismo não é nada mais do que o triunfo dos 

neurônios-espelho no cérebro. O neurônio-

espelho – estudado e definido pela primeira 

vez em 2004 pelo neurocientista italiano 

Giacomo Rizzolati – é um tipo de neurônio, 

localizado no córtex pré-motor e no lobo 

parietal inferior, que se ativa quando uma ação 

está sendo realizada e quando a mesma ação 

está sendo observada; ele é o responsável por 

nossa tendência de interiorizar, “imitar” e 

reproduzir ações realizadas por outras pessoas 

(BATALANI et al., 2013).  

Dessa forma, o cérebro humano, através 

do neurônio-espelho, pode forçar a pessoa a 

querer uma imagem e atitude que são vistas na 

mídia. Sendo assim, “conclui-se que os 

motivos que levam as pessoas a serem 

influenciados pela mídia, não é nada mais do 

que a mente querendo ser ou estar em um 

posicionamento semelhante ao da pessoa 

admirada” (BATALANI et al, 2013, p.6). 

Portanto, suspeita-se que os Transtornos 

Alimentares, especialmente a Anorexia Nerv-

osa e a Bulimia Nervosa, podem ser influe-

nciados e potencializados pelas redes sociais, 

talvez mais intensamente que pelas mídias 

sociais em geral, especialmente em um 

momento pandêmico como o atual, uma vez 

que, devido aos períodos de isolamento social, 

aumentou-se o consumo de conteúdo produ-

zido, veiculado e transmitido nas redes so-

ciais. Assim, o objetivo deste estudo foi 

avaliar a influência das redes sociais sobre os 

Transtornos Alimentares e sua potencial 

intensificação num momento de distan-

ciamento e isolamento como o da pandemia da 

COVID-19. 

 

MÉTODO 

 

Este estudo trata-se de uma revisão 

integrativa de literatura. Para a seleção dos 

artigos analisados, foi utilizada a base de 

publicações Pubmed. Para essa busca, 

realizada em maio de 2021, foi utilizado o 

descritor “Feeding and Eating Disorder”, 

cruzando os termos pré-selecionados do 

vocabulário de Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS)/Medical Subject Headings 

(MeSH) “Bulimia”, “Anorexia” e “Social 

Medias”, utilizando-se posteriormente o filtro 

“últimos 10 anos” em relação à data de 
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publicação. Foram encontrados 26 artigos e, 

após leitura do título e análise criteriosa do 

resumo de cada um desses artigos, foram 

excluídos os artigos de revisão, os duplicados 

e os que não estavam na língua inglesa ou 

língua portuguesa, além daqueles que fugiam 

totalmente ao tema proposto no objetivo do 

nosso estudo, resultando enfim na seleção de 

17 artigos para a construção desta revisão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O processo de influência das redes 

sociais nos transtornos alimentares 

 

A etiologia dos transtornos alimentares 

tem sido crescentemente evidenciada como 

um conjunto de diversos fatores tanto em sua 

origem, como em sua manutenção. Atual-

mente, trabalhamos sob a luz do modelo 

biopsicossocial, que considera fatores bioló-

gicos, psicológicos e sociais, diante do 

diagnóstico da causa e manutenção de deter-

minada doença ou transtorno. Seguindo essa 

linha de pensamento, os transtornos alimen-

tares têm sido cada vez mais trabalhados por 

pesquisadores mediante um modelo multidi-

mensional, que reconhece aspectos de 

diversos níveis, como culturais, individuais e 

familiares na sua determinação etiológica 

(OLIVEIRA et al.,2010). 

O ideal de beleza vigente nas sociedades 

modernas é entendido como um dos aspectos 

culturais majoritários vinculados ao incre-

mento dos transtornos alimentares, o qual é 

notoriamente disseminado à população por 

meio dos meios digitais, sobretudo pelas 

populares redes sociais, como Instagram, 

TikTok, Twitter, entre outras. As pessoas se 

tornam seguidoras e são influenciadas pelos 

“influenciadores digitais” (ou, no termo 

inglês, digital influencers) que, com a 

autoexplicação do termo, são influenciadores 

que atuam divulgando conteúdos por 

intermédio dos meios digitais. De acordo com 

Martin Lindstrom, esse processo de influência 

ocorre por meio do que se é chamado de 

modismo, sendo este o êxito de uma área do 

nosso cérebro aclamado como neurônio-

espelho (LINDSTROM, 2009 apud 

BATALINI et al., 2013; OLIVEIRA et al., 

2010). 

O neurônio-espelho foi descoberto 

acidentalmente, como ocorreu com outras 

grandes descobertas da história da 

humanidade, por um grupo de neurocientistas 

coordenados por Giacomo Rizzolati na 

década de 90. Durante análise de neurônios 

motores envolvidos em um ato motor 

voluntário em macacos, foi notado que 

quando o experimentador realizava uma ação, 

as mesmas áreas motoras relacionadas com o 

ato motor também dispararam no animal que 

observava. O fenômeno também foi 

observado em humanos, em áreas específicas 

como o córtex insular do cérebro. Dessa 

forma, quando nos deparamos com um 

conteúdo que admiramos, a mente passa a 

querer ser aquela imagem ou estar na posição 

semelhante daquela atitude que está sendo 

proposta virtualmente, sendo este o triunfo do 

neurônio-espelho (BATALINI et al., 2013; 

BERTINI, 2017). 

O ideal inatingível de magreza difundido 

amplamente pelas redes sociais, incluindo 

posts, fotos, blogs, tweets e stories agem como 

pressão social que visa o alcance da cultura de 

ideal corporal vigente. Assim, intensificam-se 

atitudes e pensamentos que rodeiam os 

transtornos alimentares, como a alimentação 
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insuficiente, adesão a dietas impróprias, 

exercícios exacerbados e procura por 

métodos, muitas vezes cirúrgicos, para perder 

peso a qualquer custo. Além disso, de acordo 

com Bowen et al. (2020) as imagens 

sensacionalistas de mulheres jovens e abaixo 

do peso sexualizadas pelo modelo clickbait, 

notável no Twitter, impactam negativamente 

as pessoas já diagnosticadas com transtornos 

alimentares, haja vista que agem como gatilho 

e inibem tais pessoas a procurarem o – ou 

manterem a adesão ao – tratamento. 

Observou-se também a pressão social dos 

valores culturais e sociais indevidos sobre os 

indivíduos como a causa em si da expressão 

da anorexia (BOWEN et al., 2020). 

 

As implicações das redes sociais na 

intensificação de sintomas e na 

inferiorização da pessoa 

 

As redes sociais trabalham mediante a 

exposição seletiva, pois pode-se escolher qual 

conta seguir de forma que os usuários passam 

a ser bombardeados pelo tipo de conteúdo 

produzido por essas contas de forma contínua 

por meio do processamento de dados existente 

nas redes sociais. Dessa maneira, há uma 

limitação do conteúdo apresentado, o que 

pode levar o usuário a acreditar que esse 

conteúdo é o mais comum e normal, quando 

na verdade pode não ser. Esse ciclo vicioso é 

recorrente nas redes sociais e pode acarretar 

implicações ao bem-estar psicológico das 

pessoas influenciadas, pois elas passam a se 

conformar com os comportamentos apresen-

tados e passa a adotá-los por acreditarem que 

são normais. (TURNER et al., 2017).  

A repercussão das mídias sociais é notória 

também na autoestima do indivíduo. Atitudes 

caracteristicamente observadas principal-

mente na Anorexia e Bulimia Nervosa podem 

ser observadas através dos comportamentos 

do indivíduo nas redes sociais. Estudos 

sugerem que comportamentos de rede social, 

baseado em fotos, estão sim relacionados a 

uma possível alimentação, atitudes e compor-

tamentos impróprios. Nesse quesito, há de se 

chamar atenção para o ato de evitar se expor 

nas redes sociais postando selfies, no qual o 

indivíduo se exclui do mundo digital tornando 

seu corpo offline para as demais pessoas, 

evitação esta tipicamente observada em 

transtornos alimentares. Ao se excluir do 

mundo digital, não há um aval de impedi-

mento de análise das selfies dos outros, fator 

que pode ser extremamente prejudicial para o 

desenvolvimento e manutenção dos trans-

tornos alimentares (LONERGAN et al., 

2020). 

 

Redes de apoio e a autopercepção dos 

transtornos alimentares 

 

Estudos demonstram que a procura na 

internet sobre transtornos alimentares é 

expressiva, principalmente entre a população 

adolescente. Nessas circunstâncias, foi 

observado que o número de entradas nas 

páginas sobre Anorexia Nervosa é muito 

maior que a de outros transtornos alimentares, 

o que resulta na maior consciência dos 

malefícios que a Anorexia desperta nas 

pessoas. A maior transparência e o maior 

estigma associado às pessoas que sofrem de 

Anorexia podem gerar maiores preocupações 

e gerar uma grande quantidade de 

informações presentes na internet. Abaixo 

desse resultado, obesidade e Bulimia Nervosa 

foram os mais acessados, sendo que o excesso 
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de peso pode ser encarado muitas vezes como 

uma questão estética (LLADÓ et al., 2017). 

Os blogs são espaços de publicação de 

conteúdo pessoal, no qual há liberdade de 

difundir seus próprios ideais e opiniões de 

terceiros. A blogosfera é um ambiente 

formado pela interação dos membros entre si 

e com o autor das publicações mediante 

conteúdo publicado. Dessa forma, culmina-se 

o sentimento de pertencimento, no qual o 

indivíduo se sente apoiado e compreendido 

por meio da interação com outros leitores do 

grupo. Os autores do blog sentem os efeitos 

positivos da autoexpressão, do apoio social e 

da catarse que precisam para enfrentar 

doenças como a Anorexia. Todavia, todas 

essas características podem esbarrar no perigo 

da falta de rigor no conteúdo disseminado 

(LLADÓ et al., 2017). 

Segundo estudos de Lladó et al., (2017) a 

blogosfera entorno dos distúrbios alimentares 

mostra-se com objetivos e propósitos bem 

claros acerca do alcance de seus objetivos, 

possibilitando um suporte grupal entre os 

usuários de forma que é muito procurado e 

valorizado por adolescentes frente a família e 

as instituições, fator que pode retardar a sua 

recuperação. Recursos encontrados com as 

palavras-chave "pró-ana” (proaneroxia) e 

“pró-mía” (probulimia)" sugerem que há 

diversos blogs mal posicionados acerca desses 

transtornos alimentares. Nesses blogs 

informações tóxicas sobre a saúde são 

facilmente disseminadas por causa de sua 

estrutura. A doença é tida como um estilo de 

vida e dietas e dicas para o emagrecimento são 

propostas sem qualquer controle médico. Essa 

ação é extremamente perigosa para adoles-

centes expostos a essas páginas que se 

encontram em vulnerabilidade de desenvol-

vimento de transtornos alimentares (LLADÓ 

et al., 2017). 

 

A pressão social por “manter a saúde” 

nas mídias e redes sociais na pandemia 

 

O regime de isolamento desencadeado 

pela pandemia da COVID-19, causada pelo 

novo coronavírus (SARS COV-19), desde 

2020, tem causado diversas mudanças de 

hábitos no cotidiano de inúmeras pessoas de 

diferentes culturas. No quesito do impacto da 

pandemia no comportamento alimentar 

desordenado, são observados aumento dos 

sintomas de distúrbios alimentares devido ao 

maior tempo para análise corporal e alimentar, 

além do maior tempo para investir em 

métodos compensatórios para a perda de peso, 

como exercícios excessivos. Nuteley et al. 

(2021) identificou, também, a causa dessa 

recorrência por métodos compensatórios 

devido ao sentimento de culpa gerado pela 

dificuldade de praticar exercícios regu-

larmente por causa da inacessibilidade às 

instalações para exercícios (NUTELEY et al., 

2021). 

O tempo online aumentou individual-

mente para muitas pessoas desde o afasta-

mento social. Os espaços digitais passaram de 

uma conveniência para uma necessidade, na 

qual trabalhos via home office e aulas online 

são realizados. Nesse quadro, as postagens 

sobre como manter uma rotina alimentar 

saudável e uma regularidade nos exercícios 

maximizaram-se sob o medo de ganhar peso 

extra durante esse período de isolamento. 

Esses lembretes constantes são fatores 

desencadeantes para pessoas portadoras ou 

com predisposição a distúrbios alimentares, 

haja vista que permeia a mente da pessoa que 
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não só sente pressão pela necessidade de perda 

de peso, mas também passa a se comparar e a 

desejar ser a pessoa com o corpo ideal 

mostrada virtualmente (BRANLEY-BELL et 

al.,2020; MCCOMBIE et al., 2020). 

Embora as iniciativas de promoção de 

alimentação balanceada e de combate ao 

sedentarismo possam ajudar positivamente a 

saúde de algumas pessoas, não se pode ignorar 

que há atualmente um bombardeio dessas 

mensagens nas mídias sociais em massa, 

intensificado pela pandemia, o que pode servir 

de gatilho e prejudicar pessoas portadoras de 

transtornos alimentares (BRANLEY-BELL et 

al.,2020). 

 

Os desafios na adesão ao tratamento 

diante da pandemia 

 

A exigência do isolamento e do 

distanciamento social, acompanhada da 

transição para a telessaúde, se mostrou como 

uma limitadora para a recuperação de 

distúrbios alimentares e também como inten-

sificadora de seus sintomas. O isolamento em 

si é um facilitador para poder mascarar e 

esconder os sintomas, o que contribui para a 

exacerbação do quadro clínico. Em indivíduos 

com Anorexia Nervosa o receio de não ter 

alimentos compatíveis com seu plano 

alimentar foi marcante nos agravamentos da 

ansiedade, do medo e de preocupações com 

recaídas. Analogamente, na Bulimia Nervosa 

houve um aumento de compulsão por 

alimentos pelos mesmos motivos (CLARK 

BRYAN et al., 2020; MCCOMBIE et al., 

2020; TERMORSHUIZEN et al., 2020). 

Ademais, essa transição repentina dos 

serviços ambulatoriais de transtornos alimen-

tares para o ambiente virtual, para que o 

paciente tenha um suporte de tratamento, 

mesmo no cenário de distanciamento social, é 

uma novidade. Dessa forma, nos países que 

possuem uma desenvoltura econômica e 

social para aderirem ao atendimento virtual, 

infelizmente a falta de diretrizes acerca dos 

atendimentos virtuais ideais neste campo 

torna-se um obstáculo para a fluidez e eficácia 

do tratamento (COUTURIER et al., 2021). 

Embora alguns dos indivíduos portadores 

de distúrbios alimentares possam relatar 

efeitos positivos da pandemia, como maior 

tempo para o autocuidado, maior vínculo com 

a família e consequente maior motivação para 

a recuperação, o tratamento para os distúrbios 

alimentares se demonstrou deficiente. Os 

transtornos alimentares são frequentemente 

subdetectados e subtratados, os quais se 

agravam numa situação de calamidade 

pública como a pandemia da COVID-19 

(TERMORSHUIZEN et al., 2020). 

O acesso reduzido aos serviços de 

distúrbios alimentares, dependência de 

suporte remoto de profissionais e alta pre-

matura dos serviços também são empecilhos 

na adesão ao tratamento, sendo preocupações 

tanto do paciente como do profissional de 

saúde encarregado do serviço. Quando não se 

cumpre o suporte remoto, há uma sensação de 

abandono fortemente vivenciada pelos 

pacientes. Além disso, os profissionais rela-

tam sentirem-se oprimidos por uma maior 

responsabilidade no cuidado devido ao apoio 

reduzido dos serviços profissionais em si 

(CLARK BRYAN et al., 2020). 

A interrupção da rotina e de atividades na 

comunidade também devem ser levadas em 

consideração quando se trata da inserção do 

paciente ao cotidiano após o término do 

tratamento hospitalar. Devido às mudanças de 
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rotina e de estrutura desencadeadas pela 

COVID-19, fatores como a interrupção para a 

vida em comunidade pós alta médica se 

mostraram como desmotivadores para a 

recuperação biopsicossocial dos pacientes 

(CLARK BRYAN et al., 2020). 

 

Os empecilhos enfrentados durante a 

pandemia no bem-estar mental 

 

É importante discutir também que as 

emoções negativas de medo e incerteza 

existentes no próprio quadro mundial 

pandêmico contribuem para a piora da 

sintomatologia dos transtornos alimentares. O 

sofrimento emocional durante a pandemia 

explica-se pelos pilares de menor clareza das 

emoções, menores estratégias para regulá-lo e 

não aceitação deste. Alguns pacientes afir-

mam que há limitação de exposição às mídias 

e redes sociais como estratégia positiva de 

enfrentamento da ansiedade (VUILLIER et 

al., 2021). 

O isolamento social provocado pela 

COVID-19 em diversos países é marcado 

pelas restrições social e funcional, 

caracterizada pelas mudanças nas rotinas do 

cotidiano, além das restrições no acesso ao 

suporte profissional. Todos esses restringi-

mentos, aliados à solidão existencial, 

ansiedade social e sentimento de aumento de 

responsabilidade, tiveram impacto direto no 

desenvolvimento e agravamento dos trans-

tornos alimentares. Os pensamentos sobre 

alimentação e comida se tornaram proemi-

nentes para esses pacientes, pois passaram a 

ocupar o tempo que antes era gasto nas 

interações e atividades sociais (BROWN et 

al., 2021). 

Em contrapartida, um ponto inovador a ser 

ressaltado é que o isolamento pode ser tido 

também como um impulsionador para o 

esforço na recuperação de comportamentos 

alimentares desordenados para alguns paci-

entes, motivados pelo sentimento de querer 

evitar riscos no contexto pandêmico e de uma 

sensação de realização de gerenciamento sem 

suporte profissional. Todavia, nem todos os 

pacientes encontraram-se em condições de 

vivenciar isso neste período (BROWN et al., 

2021).  

O estresse e a ansiedade são sentimentos 

marcantes na pandemia de COVID-19. 

Diversas pesquisas enfatizam que esses senti-

mentos causados pela pandemia impactam 

negativamente a saúde mental em termos de 

hábitos alimentares e imagem corporal nega-

tiva. Porém, estudos também demonstraram 

que os transtornos alimentares já existentes, a 

obsessão pela magreza, sintomas de bulimia e 

preocupações com o peso, como ansiedade 

relacionada à gordura, restrição alimentar e 

vigilância de peso, foram fatores de risco para 

esses níveis amplificados de ansiedade e 

estresse relativas ao contexto de COVID-19 

(CZEPCZOR-BERNAT et al., 2021; 

WARNE et al. in press, 2021). 

 

CONCLUSÃO 

 

Hoje, sabe-se que os Transtornos Alimen-

tares são um fenômeno com múltiplas caracte-

rísticas e variáveis que influenciam seu 

desenvolvimento, ou seja, apresenta vários 

fatores de risco, que em sua maioria foram 

amplificados durante o período de pandemia 

devido ao distanciamento e isolamento social. 

No entanto, apesar de se tratarem de distúrbios 

que atingem todas as faixas etárias, ainda há 
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uma forte relação entre a adolescência e o 

maior uso de redes sociais. 

Podemos constatar, a partir dos estudos 

revisados, que o aumento da exposição dos 

indivíduos às redes sociais, devido a mudança 

dos hábitos cotidianos, levou a uma mudança 

de hábitos alimentares e a um aumento de 

comportamentos compensatórios, que por 

consequência geraram uma maior visibilidade 

de TAs nas redes sociais, contudo muitas 

vezes não de uma forma positiva. Sendo 

assim, a disseminação de dietas, práticas de 

exercícios físicos em excesso e a 

romantização de transtornos - como a própria 

Anorexia Nervosa -, como estilos de vida a 

serem almejados vem crescendo, o que 

propaga comportamentos que afetam a saúde 

mental e física do indivíduo negativamente e 

são especialmente perigosos para os grupos 

mais vulneráveis como os adolescentes. 

Diante do exposto, fica claro a relação das 

redes sociais com a intensificação dos TAs 

durante a pandemia. Logo, os profissionais da 

área da saúde devem ser devidamente 

instruídos e preparados para lidar com as 

consequências psicológicas da Pandemia da 

COVID-19, principalmente nos indivíduos 

mais jovens, devido ao aumento do número de 

pacientes com TAs e doenças mentais desen-

volvidas nesse período. O desenvolvimento de 

mais estudos centrados na análise comport-

amental pré e pós pandemia fazem-se 

necessários para lidar com tal demanda – uma 

vez que irão facilitar e direcionar os 

tratamentos de uma forma mais eficaz - 

atenuando assim as consequências advindas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A classe do Corona Vírus, tem se tornado 

um problema de escala global, com a 

capacidade de causar doenças respiratórias, 

hepáticas, entéricas e neurológicas. Estes tem 

um RNA envelopado sendo amplamente 

distribuídos em humanos, mamíferos e aves 

(GAO et al., 2018).  

Em 1918 surgia nos Estados Unidos 

(EUA) nos campos de treinamento militar a 

pandemia que seria responsável por no 

mínimo 600 milhões de enfermos e 20 

milhões de mortos no mundo, a Gripe 

Espanhola. Apesar de ter se originado nos 

EUA, a H1N1 recebeu este nome por ter 

acontecido na Espanha a ampla divulgação da 

doença (BERTUCCI, 2018).  

Mais de um século depois o mundo vê-se 

novamente com medo da nova pandemia, a 

COVID-19 ou SARS-CoV -2, a qual teve 

início em 2019, com um surto em Wuhan na 

China, espalhando-se rapidamente por todo o 

país (ZHONGHUA; XING, 2020). 

Afirma-se que “Quatro vírus - 229E, 

OC43, NL63 e HKU1 - são prevalentes e 

geralmente causam sintomas comuns de 

resfriado em indivíduos imunocompetentes” 

(NA ZHU, et al., 2019). As duas cepas da 

Síndrome Respiratória Aguda (SARS-CoV) e 

da Síndrome respiratória aguda do Oriente 

Médio (MERS-Cov) são amplamente 

difundidas como doenças infeciosas graves 

(CUI et al., 2019).  

A Covid-19 pode ser transmitida por meio 

da fala, tosse, espirros ou objeto que estejam 

contaminados. Por não existir medicamento 

comprovadamente eficaz que combata a 

doença, os cientistas e especialistas tem 

orientado a população a manter o distancia-

mento social, como forma de prevenção, para 

que assim os sistemas de saúde não entrem em 

colapso (MOURA et al., 2020).  

Neste contexto toda a população está 

exposta a níveis muito grandes de estresse 

gerados por inúmeros motivos, sendo alguns 

deles: o medo de ser infectado, de que alguém 

próximo seja infectado ou de que não seja 

possível receber atendimento médico; a 

diminuição da renda, resultando em sacrifí-

cios no consumo ou em endividamento; o 

confinamento; informações conflitantes ou 

imprecisas sobre a pandemia e seu enfren-

tamento; e a ausência de uma estratégia de 

saída da crise (ANDRADE et al., 2020). 

Em sua revisão de literatura Books et al 

(2020), indicam efeitos negativos relaci-

onados ao distanciamento social como sinto-

mas de estresse pós-traumático, confusão e 

raiva. Há também o problema relacionado ao 

preconceito contra aqueles pacientes do grupo 

de risco ou profissionais de saúde (BOOKS et 

al., 2020). 

Considerando a grande influência das 

mídias sociais neste processo de divulgação e 

propagação de informação, e a necessidade de 

compartilhamento de conhecimento e dados 

epidemiológicos sobre a pandemia, faz se 

necessário analisar se esses meios de comuni-

cação podem influenciar na saúde mental das 

pessoas.  

As mídias sociais têm um papel 

imprescindível na divulgação dos fatos e dos 

dados epidemiológicos durante a pandemia. 

Com isto, o presente trabalho tem como 

objetivo compreender a influência das mídias 

sociais no psicológico da sociedade durante o 

período de distanciamento social.  
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MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de cunho 

exploratório, onde se fez busca em bases de 

dados: Google acadêmico, Biblioteca Ele-

trônica Científica Online (SciELO), Bibli-

oteca Virtual em Saúde (BVS), PubMED, 

Centro Nacional de Informação em Bio-

tecnologia (NCBI), incluindo também textos 

do Ministério da Saúde do Brasil.  

Ao total foram selecionados 22 trabalhos 

durante o período de março a abril de 2020, os 

quais são voltadas às perspectivas de saúde 

mental antes e depois da pandemia e às 

mudanças ocasionadas neste processo de 

transição brusco e imediato. Neste contexto 

fez-se uma análise sobre as mudanças na 

saúde mental das pessoas. 

Para as buscas dos periódicos foram 

utilizados os seguintes descritores: Saúde 

Mental e pandemia; Saúde Mental e COVID-

19; Mídias Sociais e saúde mental; Mídias 

sociais e COVID19. Utilizam-se apenas 

trabalhos encontrados nas bases de dados do 

projeto, por meio da utilização dos 

descritores. Foram excluídos todos os 

trabalhos que não estavam indexados nas 

plataformas citadas ou que não tivessem 

relação com o objetivo do trabalho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Desde 2005 quando a Organização 

Mundial da saúde (OMS) criou a Comissão 

sobre os Determinantes Sociais da Saúde 

(CDSS) abriram-se espaços para intensas 

discussões acerca do “social”. Naquele ano a 

OMS objetivou promover, internacional-

mente, o reconhecimento da relevância dos 

determinantes sociais na situação de saúde 

enquanto indivíduos e populações, abrindo 

alas para o destaque da necessidade de 

combate as iniquidades em saúde que são 

capazes de gerar (CARBOIS et al., 2014).  

Em sua revisão citam alguns autores e 

conceitos para propor uma convergência de 

ideias, a saber: a CDSS explana Determi-

nantes Sociais de Saúde (DSS) como fatores 

culturais, sociais, ligados às condições econô-

micas, problemas e riscos inerentes à saúde. A 

Comissão Harmônica atrelada a OMS utiliza 

a definição de “condições sociais em que as 

pes-soas trabalham e vivem” (BUSS; 

PELLEGRINI, 2007).   

É atribuído como interventores, 

conceituando-os de fatores e mecanismos 

através dos quais as condições sociais afetam 

a saúde e que podem sofrer mudanças even-

tuais pautadas em informações (ADEMAIS; 

KRIEGER, 2001). Existem características 

sociais dentro das quais a vida transcorre. É 

perceptível que apesar das diferentes defi-

nições, os argumentos apresentam con-

gruência em seus princípios de identificação, 

considera-se que a convivência social é uma 

atitude importante para garantir a promoção 

da saúde (TARLOV, 1996).  

Apesar do pressuposto, todos esses 

conceitos muito bem elaborados e consolida-

dos, foram ameaçados quando em novembro 

de 2019 a China emitiu um alerta sobre um 

grande número de internações por Síndrome 

Respiratória Aguda na cidade de Wuhan. 

Entrava em cena uma nova premissa mante-

nedora de saúde, no que se refere ao social 

(ZHONGHUA; XING, 2020). 

Após um intenso período de propagação 

do novo Corona vírus, o Brasil registra seu 

primeiro caso oficialmente confirmado pelo 

Ministério da Saúde no dia 26 de fevereiro de 
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2020 (BRASIL, 2020). A doença é tida como 

a mais grave ameaça à saúde pública a nível 

mundial desde o advento da última pandemia 

pela influenza H1N1 em 1918 (JÚNIOR et al., 

2020). 

Para combater a covid-19, muitos países 

programaram um sistema de isolamento 

social. No entanto, essa prática tem provocado 

muitas polêmicas no Brasil, visto que algumas 

autoridades têm se mostrado céticas no que se 

refere a sua eficácia. Os decretos estaduais e 

municipais obrigam o fechamento de escolas 

e universidades, serviços não essenciais e 

áreas de lazer. Desse modo, a população, sem 

opção, aderiu ao isolamento proposto 

(BEZERRA et al., 2020). Observa-se que 

anteriormente a saúde se pautava em aspectos 

relacionados ao trabalho, cultura, lazer, dentre 

outras atividades enraizadas à convivência 

social, agora, seus heróis estão relacionados 

ao distanciamento entre as pessoas.  

Para mais, uma esfera importante na vida 

da população que foi fortemente afetada com 

o isolamento social é a saúde. Alguns estudos 

indicam a necessidade de elaboração de 

estratégias pontuais de comunicação com o 

fim de sanar ou diminuir o estresse, apontado 

como principal consequência do isolamento 

(BEZERRA et al., 2020).  

As mídias sociais são importantes 

instrumentos para interação interpessoal, 

ainda que remota, a fim de inibir a depressão 

e sentimentos de solidão. Apesar de o estudo 

trazer a comprovação do isolamento como a 

melhor alternativa para prevenção da infecção 

pela COVID-19, ratifica que esse isolamento 

esteja atrelado a danos biopsicossociais, como 

elevação da ansiedade, estresse, péssima 

qualidade do sono e sobrecarga de trabalho de 

profissionais da linha de frente O autor 

destaca como recurso promissor para 

minimização desses danos o uso das mídias 

sociais, plataformas de vídeo conferência e 

atendimentos de saúde remotos (FICANHA et 

al., 2020). 

Subsídios ambíguos ou mesmo falsos 

sobre fatores relacionados ao meio de 

transmissão do vírus, o período de incubação, 

seu alcance geográfico, o número de infec-

tados e a taxa de mortalidade real levaram à 

insegurança e ao receio na população. A 

ocasião foi exacerbada por conta das medidas 

sem sucesso no de controle da transmissão e à 

falta de manejos ou medicamentos eficazes. 

Essas inseguranças têm efeitos em diversos 

setores, como complicações diretas no dia-a-

dia e no bem-estar e saúde mental da 

população (ORNELL et al., 2020). 

A pandemia do SARS-COV-2 em anda-

mento gerou uma ruptura na relação do mundo 

e na vida das pessoas, por conta dessa pato-

logia infecciosa, pois a solução farmacológica 

não está disponível e as administrações com 

distintos regimes de proteção social e 

cobertura do subsídio à saúde têm sido 

obrigadas a plantarem medidas de isolamento 

social e quarentena em alta escala (ROSÁRIO 

COSTA et al., 2020). 

Diversas informações e notícias foram 

postadas nas mídias sociais, o que por vez 

acarretou a vários compartilhamentos, desen-

volvendo uma rede contendo pseudo-

informações, distinguidas como Fake News. 

Em tempos de avanços tecnológicos, estas 

notícias falsas são transmitidas nas mídias 

sociais de maneira acelerada e multiplicada 

entre a população, que, em linguagem 

simbólica, pode-se abranger como um vírus 

que contamina a comunicação e promove atos 

e condutas adversos às orientações das 
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autoridades técnicas do meio da saúde (NETO 

et al., 2020). 

Há um bom tempo que as mídias sociais 

têm ganhado destaque na vida das pessoas, 

atuando nas mais diferentes esferas consti-

tuintes da vida humana, isto é, está presente 

em nossas vidas, em tudo que fazemos e aonde 

vamos. A era digital tem sido um contexto de 

integração, pontualidade importante no que se 

refere ao acesso de informações. Concomi-

tantemente observa-se uma influência nega-

tiva no que diz respeito ao isolamento e 

dedicação, quase que exclusiva, a vida virtual, 

principalmente pelos jovens (LIRA et al., 

2017).  

No momento presente, correspondente ao 

período de quarentena, os meios virtuais se 

destacam em muitos benefícios para uma 

parcela importante da população. Ao passo 

que as possibilidades de trabalho em home 

office, aulas online, novas estratégias 

comerciais, manutenção de relacionamentos 

afetivos e até desfruto do lazer, cultural e 

religioso já vinham ocorrendo nos últimos 

anos através das telas, foi o isolamento social, 

devido a Covid-19 que potencializou seu uso 

com o intuito de manter rotinas obrigatórias 

durante a pandemia (MALAVÉ, 2020). 

Todavia o aumento excessivo de horas 

dedicadas ao uso das redes está relacionado às 

sensações de instabilidade do mundo real, 

alimentando assim o desenvolvimento de 

pensamentos negativos, especialmente devido 

ao conteúdo consumido, na maioria das vezes, 

exposição concernente ao narcisismo, nível de 

vida e indução ao consumo os quais contri-

buem para o desenvolvimento de diversos 

transtornos psiquiátricos com a prevalência de 

sintomas de depressão, ansiedade e baixa 

autoestima. Além do amplo acesso a notícias 

falsas e, por vezes, amedrontadoras 

(ABJAUDE et al., 2020).  

Outrossim, o uso das mídias em geral 

também se constitui como ferramenta 

poderosa de comunicação e educação em 

saúde. Ao mesmo tempo em que se faz canal 

de propagação de fake news, é utilizada para a 

difusão cada vez maior de informações dentre 

a sociedade contemporânea, possibilitando a 

comunicação e disseminação de notícias ofi-

ciais e seguras (MAUCH et al., 2020). Uso 

exacerbado e fuga da vida real versus promo-

tora de interação social. Em ambos, um 

desafio da humanidade, a internet se faz 

novamente protagonista. 

As mensagens falsas são compartilhadas 

em várias formas e ocorre na maioria das 

vezes pela disseminação de textos infor-

mativos cujas as informações não são con-

feridas de forma adequada. As mensagens 

falsas relacionadas ao COVID-19 estão cada 

dia expandindo desinformação e temor, o que 

por vez acaba atrapalhando o trabalho dos 

órgãos envolvidos na contenção desse novo 

vírus (SOUSA JÚNIOR et al., 2020). 

Apesar da disseminação de notícias falsas, 

as redes sociais e os meios de comunicação 

como um todo, são um forte meio de manter o 

vínculo entre o profissional de saúde e o 

paciente, assim como, estabelecer meios de 

combate à pandemia (ROCHA et al., 2020).  

 

CONCLUSÃO 

 

As redes sociais são de imprescindível 

importância neste período turbulento o qual o 

mundo está passando. Durante o distan-

ciamento social, onde as relações sociais 

diminuíram consideravelmente, a internet 

torna-se importante no sentido de manterem 
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as pessoas unidades e informadas. No entanto, 

a disseminação de notícias falsas podem ser 

um fator agravante da saúde mental das 

pessoas, pois estas podem se ver confusas com 

as notícias que lhes são enviadas por meio 

destas redes e aquelas notificadas pelos 

jornais televisivos. Torna-se importante nesse 

momento o monitoramento dos dados apre-

sentados a fim de uma melhor qualificação das 

informações apuradas.  

Os dados epidemiológicos podem também 

trazer um fator estressor, pois na maioria das 

vezes trazem dados de grande importância, 

mas não com notícias agradáveis para a 

população. O estimo à produtividade também 

pode levar a cobranças pessoais, elevando 

ainda mais esses quadros estressantes.  

Contudo, é necessário que profissionais de 

saúde estabeleçam principalmente um bom 

vínculo com a comunidade por meio dessas 

redes de comunicação, desenvolvendo canais 

de comunicação, sanando dúvidas ou 

confortando pessoas. Neste cenário destacam-

se este processo os profissionais de enfer-

magem, os quais tem uma ampla comunicação 

com a população, observando-a de forma 

holística, e também os psicólogos, estabe-

lecendo meios de diminuir o estresse gerado 

pelo distanciamento social. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) o conceito de saúde mental está 

atrelado a um bem-estar geral, no qual o 

indivíduo consegue lidar de forma produtiva 

com os estresses da vida e do trabalho, 

encontrando-se apto a contribuir para a 

comunidade em que está inserido. Em adição, 

as mídias sociais, especialmente as redes 

sociais virtuais, estão intimamente ligadas à 

cultura mundial, afetando diretamente o 

comportamento dos seres humanos, e o 

ambiente virtual é de grande relevância para a 

descoberta de fatores benéficos e maléficos 

para a saúde mental de um indivíduo. A 

convivência diária com as tecnologias 

(computador, celular, tablet, entre outras), 

começa a produzir mudanças significativas no 

comportamento humano (GUIMARÃES, 

2019). Em complemento, segundo um estudo 

desenvolvido pela Royal Society for Public 

Health, os impactos nocivos do uso de redes 

resultam da má administração da vida online 

(RSPH, 2017). Em maio de 2013 foi incluído 

no Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DMS-V) da American 

Psychiatric Association o termo nomofobia, 

que se refere à sensação de nervosismo, 

desconforto, ansiedade ou angústia ao não 

manter contato com meios eletrônicos. 

(BARRIOS, et al., 2017). Ainda sobre o 

termo, foi descrito por Young em 1996, para 

designar uma série de comportamentos que 

podem desenvolver-se como desconfortos 

emocionais associados a dificuldades em 

controlar o seu uso demasiadamente, 

acarretando, com isso, prejuízos, tanto no 

âmbito profissional, quanto familiar ou social, 

de jovens e adultos, devido ao acesso em 

excesso (SCHMIDEK et al., 2018). Nesse 

contexto, desprendem-se inúmeras preo-

cupações acerca do impacto que o uso em 

excesso de mídias sociais causa na saúde 

mental de crianças e adultos, tais como: 

ansiedade, vício por internet, e em crianças, 

acrescentando a adição dos jogos on-line com 

a amplificação de emoções de caráter negativo 

e até mesmo depressivo.  

O objetivo deste estudo foi apresentar a 

relação entre a predisposição do desenvolvi-

mento de patologias decorrentes da utilização 

excessiva das mídias sociais, bem como a 

relação com os impactos na saúde mental da 

população como um todo no século XXI e 

assim, contribuir para a promoção da saúde 

pública.  

 

MÉTODO 

 

O presente trabalho é uma revisão de 

literatura descritiva, realizada no período de 

julho a agosto de 2021, utilizando as 

plataformas SciELO (Scientific Electronic 

Library Online), PubMed (National Library 

of Medicine) e LILACS (Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 

empregando os descritores: mídias sociais; 

internet; adição à internet. 

A pergunta norteadora utilizada para a 

pesquisa foi: “O que o excesso de uso da 

internet poderia ocasionar para saúde mental 

das pessoas?” A partir desta, foi feita uma 

análise criteriosa de 19 artigos e revistas de 

caráter científico, a fim de selecioná-los. 

Os critérios de inclusão foram: artigos 

publicados no período de 2000 a 2020, 

abordando o tema: “excesso de uso de mídias 

sociais”, publicado nos idiomas português, 

inglês e espanhol, disponíveis em texto 
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completo. Para essa pesquisa também foram 

utilizadas informações referenciadas por 

diversas bibliografias de estudo para discorrer 

acerca dos conceitos sobre saúde mental. 

Artigos duplicados, disponibilizados na forma 

de resumo, que não abordavam diretamente a 

proposta estudada e que não atendiam aos 

demais critérios de inclusão foram critérios de 

exclusão. Após estes critérios de seleção 

restaram 15 artigos que foram submetidos à 

leitura minuciosa para a coleta de dados. Os 

resultados foram apresentados em forma 

descritiva, divididos em categorias temáticas 

abordando: definição, diagnóstico, manifes-

tações clínicas e tratamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir são apresentados e discutidos os 

resultados do presente estudo. Na atual 

pesquisa, acerca dos impactos à saúde mental 

propiciados pelo uso excessivo das mídias 

sociais, fica evidente que esse uso pode de 

fato gerar consequências graves, prejudicando 

o estabelecimento do bem-estar biopsicos-

social do indivíduo que faz uso desmedido das 

redes, bem como danos patológicos. 

A escassez de estudos destinados ao 

controle do vício, em especial ao vício por 

mídias, se mostra debilitado, o que gera 

graves consequências, uma vez que a não 

identificação e tratamento do vício pode trazer 

fortes impactos ao indivíduo acometido e à 

sociedade na qual ele está inserido. 

Apenas jogos virtuais são considerados na 

análise do vício, não sendo englobados outros 

tipos de dependência, tais como os vícios 

propiciados pelas mídias sociais, o que 

dificulta a identificação e o direcionamento do 

controle do vício. No embasamento do pre-

sente estudo, fez-se a utilização de alguns 

requisitos de quem possui vício em jogos. A 

escassez do reconhecimento do vício em 

internet como uma patologia atualmente e 

suas consequências, de fato, propiciadas pelo 

seu uso excessivo, restringem a compreensão 

completa dos impactos à saúde mental. 

 

Definição de Saúde Mental, mídias 

sociais e adição à internet 

 

O conceito de saúde mental, além da 

ausência de transtorno mental, pode ser 

definido como um estado de bem-estar no 

qual o indivíduo consegue exercer seu 

potencial, lidar com o estresse normal da vida, 

trabalhar e exercer a vida social. Nesse 

sentido, com relação às crianças, ainda a 

saúde mental implica pensar os aspectos do 

desenvolvimento, tais como: ter um conceito 

positivo sobre si, ter tanto habilidades para 

lidar com seus pensamentos e emoções, 

quanto para construir relações sociais, tendo 

uma atitude de se abrir para aprender e 

adquirir educação. Em última análise, tudo o 

que pode possibilitar uma participação ativa 

na sociedade. Assim, as mídias sociais podem 

auxiliar no processo de socialização ou o 

contrário. Atualmente, 4,1 bilhões de pessoas 

utilizam as mídias, e no caso de usuários 

masculinos, essa taxa é de 42 %, segundo um 

estudo da ONU de 2019 (SCHMITT, 2021). 

O Brasil conta com 134 milhões de 

usuários de internet, o que representa 74 % da 

população com 10 anos ou mais. As atividades 

de comunicação são as mais comuns no uso da 

rede, sendo o envio de mensagens instan-

tâneas realizado por 92 % dos usuários de 

internet, seguido pelo uso de redes sociais (76 

%) e chamadas por voz ou vídeo (73 %), em 
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crescimento nos últimos anos. Dessa forma, 

esta incapacidade de controlar o próprio uso 

da internet pode ser interpretada pela 

dificuldade de controlar o impulso aos efeitos 

da dopamina. Embora inicialmente o seu uso 

seja para indução de prazer, posteriormente é 

mais estimulado pela necessidade de diminuir 

ou eliminar a ansiedade provocada por sua 

ausência, caracterizando o comportamento 

compulsivo (GREENFIELD, et al., 2011).  

Tendo em vista a globalização e o 

crescente uso de internet, em especial as 

mídias sociais, a progressiva dependência 

desses meios cresce ainda mais. Assim 

surgem conceitos como nomofobia e adição à 

internet, os quais já são considerados um 

problema de saúde pública na Coréia do Sul 

(BLOCK, 2008). À medida que a tecnologia 

se torna mais presente no cotidiano de cada 

um, e acessível em qualquer lugar ou a 

qualquer hora, infelizmente para muitos 

aumenta o abuso, o que pode o que pode 

auxiliar no desenvolvimento de uma 

tendência aditiva, como a Adição à Internet 

(AI) (ISTKLAR, 2012). Ainda no mundo 

virtual, as mídias sociais são englobadas como 

os tipos de redes que permitem interação ou 

compartilhamento de informações presentes 

no mundo on-line, como por exemplo o 

Facebook, o Twitter, o Instagram, o Youtube 

e os jogos virtuais. Tem-se notado, nas 

últimas décadas, o intenso uso dos telefones 

celulares no dia a dia dos indivíduos. Observa-

se a popularização em massa desses aparatos, 

a partir do crescimento das tecnologias e da 

redução no custo de acesso, bem como a 

facilidade para utilizá-los. Por isso, torna-se 

relevante a preocupação em relação aos 

limites para o uso dessas ferramentas 

tecnológicas. (KING et al., 2014). O uso em 

excesso das mídias sociais por meio da 

população mundial pode acarretar à 

dependência patológica, manifestando-se em 

indivíduos que, quando ficam sem seu objeto 

de dependência, no caso, telefone celular ou 

computador, para poderem se comunicar, 

acabam apresentando sintomas e alterações 

emocionais e/ou comportamentais (MAZIE-

RO & OLIVEIRA, 2016). Os sintomas mais 

frequentes observados nestas situações são: 

angústia, ansiedade, nervosismo, tremores, 

suor, entre outros, que estão relacionados à 

impossibilidade de uso imediato do telefone 

celular ou do computa-dor, conhecidos como 

sintomas nomofóbicos (KING et al., 2014). 

Quando o termo dependência é considerado 

patológico, o uso abusivo compromete a vida 

do ser humano, o qual traz consequências 

indesejáveis ((KING et al., 2014). Sendo 

assim, entre estas consequências, estaria a 

piora da saúde mental de crianças e adultos. 

Segundo a literatura- Halpern e Figueiras 

(2004), cerca de 10 a 20 % das crianças 

apresentam problemas de saúde mental e 

necessitam de assistência especializada 

(HALPERN & FIGUEIRAS, 2004). Ainda de 

acordo com dados da OMS, apresentados 

durante a Conferência Nacional de Saúde, 30 

% dos países não têm políticas de saúde 

mental e 90 % não têm políticas de saúde 

mental que incluam crianças (MÂNGIA & 

NICÁCIO, 2002) Estudos revelam que, nos 

Estados Unidos, 75 % das crianças com 

menos de um ano têm contato por, em média, 

1 hora e 54 minutos com conteúdos 

audiovisuais em um dia típico (BROWN, 

2011). No Brasil, o Ministério da Saúde não 

preconiza ações de psicologia na atenção 

básica e também não tem uma proposta para a 

saúde mental das crianças, exceto para 
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transtornos mentais graves. Já em adultos, o 

uso excessivo da internet tem sido associado 

com casamentos fracassados, desemprego, 

crianças negligenciadas e privação do sono 

(YOUNG, 1998).  

Ainda que não seja mencionado na versão 

mais recente do DSM-5, datado de 2014, 

diante dos dados expostos, é dada a 

importância de atentar ao vício pela internet. 

É necessário ampliar os estudos para possib-

ilitar a compreensão sobre como o uso de 

aparatos tecnológicos afeta a saúde mental 

dos seres humanos, de acordo com a forma e 

a intensidade de utilização, tanto negativa 

quanto positivamente (KING.; NARDIO; 

CARDOSO, 2014). 

 

Diagnóstico de dependência por uso de 

internet  

 

 O diagnóstico do uso excessivo, e logo, 

do vício por internet, é de difícil detecção, 

uma vez que o uso no trabalho, como por 

exemplo, encobre o comportamento depen-

dente. O melhor método utilizado para 

identificar o uso compulsivo de mídias sociais 

é compará-lo com os critérios para outras 

dependências estabelecidas, tais como os 

transtornos do controle dos impulsos no Eixo 

I do DSM- IV (CAPLAN & HIGH, 2011).  

Apesar da falta de consenso entre os 

pesquisadores a respeito dos critérios 

diagnósticos da (DI), muitos apontam para 

uma similaridade entre esse comportamento e 

o transtorno por uso abusivo de substâncias, 

tanto no funcionamento comportamental 

quanto no neurobiológico (ABREU et al., 

2008). Assim, existem oito critérios para o 

diagnóstico, sendo: preocupação demasiada 

com a internet; necessidade de maior tempo 

conectado para obter a mesma satisfação; 

grande esforço para diminuir o tempo na 

internet, sem sucesso; presença de depressão 

e/ou irritabilidade com suspensão do uso; 

internet se apresenta como forma de regulação 

emocional, onde a restrição do seu uso gera 

labilidade emocional; permanecer mais tempo 

conectado do que o programado; prejuízo no 

trabalho e relações sociais e mentiras asso-

ciadas a quantidade de horas na inter-net 

(CAPLAN & HIGH, 2011). 

Young (2011) ainda apresentou questio-

nários e pontuações para a precisão do 

diagnóstico, sendo chamado de Questionário 

de Diagnóstico para Adição à Internet de 

Young, onde o diagnóstico sugerido é dado 

como positivo se houver cinco ou mais 

respostas “sim” para dependência do uso da 

internet:  

• Você se sente preocupado com a Internet 

(pensa sobre a atividade on-line anterior ou 

antecipa a próxima sessão online)?  

• Você sente a necessidade de usar a 

Internet por uma longa quantidade de tempo, 

a fim de atingir a satisfação?  

• Você já fez vários esforços, sem sucesso, 

para controlar, cortar, ou parar o uso da 

Internet? 

• Você se sente inquieto, mal-humorado, 

deprimido ou irritado quando tenta diminuir 

ou parar o uso da Internet? 

• Você fica online mais tempo do que 

inicialmente previsto? 

• Você já comprometeu ou arriscou a 

perda de relação significativa, trabalho, ativi-

dade educacional ou oportunidade de carreira 

por causa da Internet? 
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• Você já mentiu para membros da família, 

terapeuta ou outros para esconder a extensão 

do envolvimento com a Internet?  

• Você usa a Internet como uma forma de 

escapar de problemas ou de aliviar um humor 

disfórico (por exemplo, sentimentos de 

impotência, culpa, ansiedade, depressão)? 

Por meio desta análise, define-se ser ou 

não dependente de uso da internet e/ou mídias 

sociais entre crianças e adultos. 

 

Manifestações clínicas 

 

O estudo de Yen et al., 2009 aponta que o 

Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) em adultos pode estar 

associado ao vício em internet (YEN et al., 

2009). Em 2012, a revista Anxiety UK 

conduziu uma pesquisa sobre o uso da mídia 

social e seus efeitos sobre as emoções. A 

pesquisa revelou que 53 % dos participantes 

disseram que as mídias sociais mudaram seu 

comportamento, enquanto 51 % deles 

disseram que a mudança foi negativa. Aqueles 

que disseram que suas vidas pioraram com o 

uso das mídias sociais também relataram se 

sentir menos confiantes ao comparar suas 

conquistas com as de seus amigos. Além 

disso, a pesquisa mostrou que dois terços dos 

participantes relataram dificuldade em relaxar 

e dormir depois do seu uso, enquanto 55 % 

disseram que se sentiram “preocupados ou 

desconfortáveis” quando não conseguiram 

acessar suas contas. (RSPH, 2017) 

No início de 2017, o The Youth Health 

Movement (YHM) conduziu uma reunião no 

Reino Unido - pesquisa geral de 1.479 jovens 

de 14 à 24 anos, perguntando sobre cinco das 

plataformas de mídias sociais mais populares: 

Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter e 

Youtube, e o que sentem ao usá-las demasia-

damente. Os resultados foram: sono, 

ansiedade e depressão, constando a plata-

forma Instagram como a que apresenta mais 

pontos negativos para saúde mental (RSPH, 

2017). 

Ainda na literatura, segundo Patrão et al. 

(2017), relatou-se que os indivíduos 

dependentes da internet gastam um tempo 

total diário notável em atividades on-line que 

não são essenciais, afastando-se dos contatos 

sociais fora da internet, distorção dos seus 

objetivos pessoais e dos seus interesses e uma 

perda do rendimento acadêmico e/ou laboral 

(PATRÃO et al., 2017).  

As dificuldades de interação são 

amenizadas pelo contexto virtual, que 

promove um senso de confiança e eficácia 

Segundo Caplan & High, (2011), quanto 

menor é a capacidade de auto apresentação do 

indivíduo, maior será sua preferência por 

interações sociais virtuais e consequen-

temente ao uso compulsivo da internet 

(CAPLAN & HIGH, 2011).  

 

Tratamento 

 

Os tratamentos mais eficazes para a 

dependência da internet e pelo seu uso em 

excesso podem ter abordagens multimodais, 

que incluam terapias, trabalho com as famílias 

e atenção para as comorbidades decorrentes 

dessa patologia. A psicoterapia associada à 

utilização de medicações e/ou internação pode 

ser uma forma benéfica de tratar esses 

pacientes (SPRAGGINS, 2009) 

A Terapia Cognitivo-comportamental 

(TCC) aparece como opção de primeira 

escolha, pois vem apresentando bons 

resultados no tratamento de vários transtornos 

http://www.telegraph.co.uk/technology/9383609/Facebook-and-Twitter-feed-anxiety-study-finds.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/9383609/Facebook-and-Twitter-feed-anxiety-study-finds.html
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do controle de impulsos, tais como o jogo 

patológico, compras compulsivas, bulimia 

nervosa, compulsão alimentar periódica e 

outros transtornos de impulsividade compul-

siva (LEMOS & SANTANA, 2012). 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo indica que o uso em excesso 

de internet, mídias sociais, prejudica a 

formação cognitiva da criança e, no adulto, 

transforma de forma negativa muitos âmbitos, 

sejam eles sociais, cognitivos. Por conse-

guinte, a dependência por mídias sociais entre 

crianças e adultos deve ser foco de políticas de 

saúde para que haja uma atenção especi-

alizada à população, reconhecendo esse vício 

como problema público mundial e ante-

cedente de diversas outras patologias e 

sintomatologias como depressão, ansiedade, 

angústia, nervosismo e/ou desconforto ao 

distanciamento do agente causal. Diante 

disso, faz-se necessário investimentos no 

âmbito científico para a realização de estudos 

acerca do vício pela conexão virtual, tanto na 

área médica e neurológica, quanto psicológica 

e comportamental, a fim de tornar o 

tratamento não só sintomatológico quanto 

patológico, utilizando vias multiprofissionais. 

 



 

372 
 

    

Capítulo 43  
Saúde Mental Edição II 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ABREU, C. N. et al. Dependência de Internet e de 

jogos eletrônicos: uma revisão. Revista Brasileira de 

Psiquiatria, v. 30, n. 2, p. 156–167, 2008. 

BARRIOS, D. et al. Uso excesivo de 

Smartphones/teléfonos celulares: Phubbing y 

Nomofobia. Revista chilena de neuro-psiquiatría, v. 55, 

n. 3, p. 205–206, 2017. 

BLOCK, J. J. Issues for the DSM-V: Internet 

Addiction. The American Journal of Psychiatry, v. 165, 

p. 306-307, 2008 

BROWN, A. “Media use by children younger than 2 

years”. Pediatrics, v. 128, n. 5, p. 1040-1045, 2011. 

CAPLAN, S. E. & HIGH, A. C. Interação social na 

internet, bem-estar psicossocial e uso problemático de 

internet. In: Young, K. S.; Abreu, C. N. Dependência 

de Internet: manual e guia de avaliação e tratamento. 

Porto Alegre: Artmed; 2011 

FERNANDES, B. et al. Adição à internet ou uso 

problemático da internet? Qual dos termos usar? 

Psicologia USP, v. 30, 2019. 

GREENFIELD, D. et al. As propriedades de 

dependência do uso de internet. In: Young, K. S.; 

Abreu, C. N de. (Orgs.), Dependência de Internet: 

manual e guia de avaliação e tratamento. Porto Alegre: 

Artmed; 2011. 

GUIMARÃES et al. Validation of the scale for 

assessing depression and its relation to technology 

dependence. Medical Express, v. 6, 2019. 

HALPERN, R. & FIGUEIRAS, A.C.M. 

(Environmental influences on child mental health. 

Jornal de Pediatria, v. 80, p. 104-110, 2004 

KING, A. L. S. et al. Nomophobia: Dependency on 

virtual environments or social phobia? Computer in 

Human Behavior, v. 29, p. 140-144, 2013.  

LEMOS, I.L. & SANTANA, S.M. Dependência de 

jogos eletrônicos: a possibilidade de um novo 

diagnóstico psiquiátrico. Revista de Psiquiatria Clínica. 

v.39, n.1, 2012. 

KING, A. et al. A Relação do Indivíduo com o 

Telefone Celular e Implicações para a Saúde Mental. 

Nomofobia: dependência do computador, internet, 

redes sociais? Dependência do celular? 1. ed. São 

Paulo: Atheneu, 2014.  

MÂNGIA, E. F.& NICÁCIO, F. III Conferência 

Nacional de Saúde Mental: efetivar a reforma 

psiquiátrica. Revista de Terapia Ocupacional da 

Universidade de São Paulo, v. 13, n. 1, p. i-ii, 2002.  

MAZIERO, M. B.; ANTUNES DE OLIVEIRA, L. 

Nomofobia: uma revisão bibliográfica. Unoesc &Amp; 

Ciência - ACBS, v. 8, n. 1, p. 73–80, 2017 

Patrão, Ivone et al. Avaliação e intervenção terapêutica 

na utilização problemática da internet (UPI) em jovens: 

revisão da literatura. Psicologia da Criança e do 

Adolescente, v. 7, p. 221-243, 2017. 

RSPH. Instagram Ranked Worst for Young People’s 

Mental Health. Disponível em: 

<https://www.rsph.org.uk/about-us/news/instagram-

ranked-worst-for-young-people-s-mental-

health.html>. Acesso em: 15 set. 2021. 

SANTOS, D. A. N. & SILVA, R. S. DA. Training of 

social skills in internet dependence: narrative 

bibliographical review. Revista Brasileira de Terapias 

Cognitivas, v. 14, n. 2, 2018. 

SANTOS, P. L. Problemas de saúde mental de crianças 

e adolescentes atendidos em um serviço público de 

psicologia infantil. Psicologia em Estudo, v. 11, n. 2, p. 

315–321, 2006. 

NETO, A. et al., SAÚDE MENTAL. Saúde Mental 

Eisten, 2020. Disponível em: 

<https://einstein.br/saudemental>. Acesso em: 21 ago. 

2021 

SILVA, T. de O.; SILVA, L. T. G. Os impactos sociais, 

cognitivos e afetivos sobre a geração de adolescentes 

conectados às tecnologias digitais. Rev. psicopedag., 

São Paulo, v. 34, n. 103, p. 87-97, 2017. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicoped/v34n103/09.pd

f. Acesso em: 23 setembro 2021. 

SCHMIDEK, H. C. M. V. et al. Dependência de 

internet e transtorno de déficit de atenção com 

hiperatividade (TDAH): revisão integrativa. Jornal 

Brasileiro de Psiquiatria, v. 67, n. 2, p. 126–134, 2018. 

SCHMITT, J. As revoluções das mídias: as 

transformações da era digital à luz do surgimento da 

imprensa. MATRIZes, v. 15, n. 1, p. 317-321, 2021. 

SPRAGGINS, A. Uso problemático de sites de redes 

sociais online para estudantes universitários: 

prevalência, indicadores e associação com bem-estar. 

Tese de Doutorado-  Universidade da Flórida; Flórida- 

EUA, 2009. 



 

373 
 

    

Capítulo 43  
Saúde Mental Edição II 

YEN, J.-Y. et al. The Association between Adult 

ADHD Symptoms and Internet Addiction among 

College Students: The Gender Difference. 

CyberPsychology & Behavior, v. 12, n. 2, p. 187–191, 

2009. 

YOUNG K S. Internet addiction: The emergence of a 

new clinical disorder. Cyberpsychology and Behavior, 

v. 1, p. 237- 244, 1998.



 

374 
 

Capítulo 44  
Saúde Mental Edição II 

CAPÍTULO 44 

IMPACTOS DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NA SAÚDE MENTAL: UMA 

ANÁLISE CONTEMPORÂNEA  

CAPÍTULO 44 
 

CAPÍTULO 44 
 

CAPÍTULO 44 
 

CAPÍTULO 44 
 

CAPÍTULO 44 
 

CAPÍTULO 44 
 

CAPÍTULO 44 
 

CAPÍTULO 44 
 

CAPÍTULO 44 
 

CAPÍTULO 44 

Palavras-chave: Tecnologia; Internet; Ansiedade.  

 

 

 

Palavras-chave: Tecnologia; Internet; Ansiedade.  

 

 

 

Palavras-chave: Tecnologia; Internet; Ansiedade.  

 

 

 

Palavras-chave: Tecnologia; Internet; Ansiedade.  

 

 

 

Palavras-chave: Tecnologia; Internet; Ansiedade.  

 

 

 

Palavras-chave: Tecnologia; Internet; Ansiedade.  

1Discentes do Curso de Medicina - Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ.  
 
 

1Discentes do Curso de Medicina - Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ.  
 
 

1Discentes do Curso de Medicina - Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ.  
 
 

1Discentes do Curso de Medicina - Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ.  
 

LUANA MARIA LEITE VILLARIM DIAS¹ 
JOÃO RAFAEL PEREIRA BEZERRA CAVALCANTI1 

 
 

IMPACTOS DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NA SAÚDE MENTAL: UMA ANÁLISE 

CONTEMPORÂNEALUANA MARIA LEITE VILLARIM DIAS¹ 
JOÃO RAFAEL PEREIRA BEZERRA CAVALCANTI1 

 
 

IMPACTOS DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 
NA SAÚDE MENTAL: UMA ANÁLISE 

CONTEMPORÂNEA 
 

CAPÍTULO 44IMPACTOS DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NA SAÚDE MENTAL: UMA ANÁLISE 

CONTEMPORÂNEALUANA MARIA LEITE VILLARIM DIAS¹ 
JOÃO RAFAEL PEREIRA BEZERRA CAVALCANTI1 

IMPACTOS DA EVOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA NA SAÚDE MENTAL: 
UMA ANÁLISE CONTEMPORÂNEA 

 

CAPÍTULO 44IMPACTOS DA EVOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA NA SAÚDE MENTAL: 
UMA ANÁLISE CONTEMPORÂNEA 

 

CAPÍTULO 44 
 

CAPÍTULO 44IMPACTOS DA EVOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA NA SAÚDE MENTAL: 
UMA ANÁLISE CONTEMPORÂNEA 

 

CAPÍTULO 44IMPACTOS DA EVOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA NA SAÚDE MENTAL: 
UMA ANÁLISE CONTEMPORÂNEA 

 

CAPÍTULO 44 



 

375 
 

Capítulo 44  
Saúde Mental Edição II 

INTRODUÇÃO 

 

Em primeiro lugar, é de extrema 

importância pontuar a diversidade e transfor-

mação que os meios de comunicação sofreram 

durante toda a história da humanidade até os 

dias atuais. Transpassando de cartas, ao rádio, 

à televisão, ao computador até chegar aos 

smartphones, os quais alcançam hoje uma 

grande parte da população mundial. A 

tecnologia sempre existiu, porém juntamente 

com o desenvolvimento da ciência e com a 

globalização, tornou-se cada vez mais inclusa 

no cotidiano das pessoas em suas atividades 

básicas e relações interpessoais 

(RODRIGUES et al., 2019). 

Em consequência da evolução tecno-

lógica, a internet foi implementada de forma 

que mudou absolutamente todos âmbitos de 

convivência entre os seres humanos. Entre 

eles estão: a educação e a forma com que ela 

é disseminada; a organização dos sistemas de 

saúde e até mesmo um simples compartilha-

mento de momentos entre pessoas que se 

encontram em diferentes países e fusos 

horários (CAPELLA et al., 2008). Um 

exemplo bem simples disso foi o Ensino À 

Distância (EAD), que na quarentena durante a 

pandemia do COVID-19, está sendo uma 

maneira efetiva de continuar as atividades 

acadêmicas mantendo o distanciamento so-

cial. 

Apesar de inúmeros pontos positivos 

gerados pela evolução tecnológica e a chegada 

da internet, são também inegáveis os diversos 

impactos negativos que as mesmas ocasionam 

diariamente na saúde dos usuários, que hoje se 

configuram como a maior parte da população. 

Ademais, simultaneamente ao desenvol-

vimento da internet, os distúrbios psicológicos 

têm sido cada vez mais recorrentes e preocu-

pantes com o passar dos anos e, acredita-se, 

que esses dois fatores estão fortemente 

interligados (GUTIERREZ et al., 2021).  

Neste capítulo vamos discorrer sobre a 

necessidade de análises mais profundas acerca 

dos impactos na saúde mental gerados pela 

dependência e pelo uso excessivo das redes 

digitais em todas as faixas etárias e mais 

variadas classes sociais, adicionalmente aos 

transtornos mentais mais frequentes que são 

desencadeados em consequência desse uso. 

O objetivo deste estudo foi explorar as 

consequências e agravos decorrentes da 

ascensão da tecnologia no que tange a saúde 

mental da população mundial, além de 

pontuar aspectos importantes gerados pela 

internet e pelo fácil acesso à informação no 

modo de vida dos jovens, como o aumento dos 

índices de ansiedade e depressão enfrentados 

atualmente. 

 

MÉTODO  

 

Refere-se a uma análise contemporânea e 

revisão de literatura do tipo exploratória, 

realizada no período de julho a agosto de 

2021, através de pesquisas feitas com base em 

artigos completos da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) e da Bioline Internacional. Para 

essa seleção, foram utilizados os descritores 

“Saúde Mental”, “Tecnologia”, “Internet”, 

“Ansiedade” e “Depressão”, em associação ao 

operador booleano AND. Inicialmente foram 

pré-designados 25 artigos, dos quais 15 foram 

manualmente selecionados após leitura 

completa por melhor se relacionarem ao tema. 

Os critérios utilizados para escolha foram: 

foco em estudos publicados entre os anos de 

2016 e 2021, nos idiomas português, inglês e 

espanhol e que abordavam, especialmente, as 
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diversas maneiras que a evolução tecnológica 

influenciou a saude mental e o dia a dia das 

pessoas. Os critérios levados em consideração 

para exclusão de alguns artigos foram: estudos 

limitados à forma de resumo ou que fugiam da 

pauta principal deste capítulo.  

Posteriormente à essa seleção, 15 artigos 

foram lidos e analisados detalhadamente pelos 

autores para uma coleta minuciosa de 

informações. O resultado dessa análise foi 

apresentado de maneira descritiva abrangendo 

assuntos como as principais razões para o alto 

poder de influência da internet e das redes 

sociais sobre o mundo, as doenças mais 

recorrentes desencadeadas pelo mau uso da 

tecnologia e a formas de controle ou combate 

a ele. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A era digital trouxe indiscutível 

abrangência e aumento do acesso à infor-

mação, propagandas, compartilhamento de 

notícias e fotos, por exemplo, aos seus 

usuários. Apesar de diversos benefícios 

trazidos por essas mudanças, também foram 

acarretados uma série de prejuízos à saúde 

mental dos usuários, devido ao acirramento na 

competitividade em âmbitos econômicos e 

sociais, por exemplo, além de um aumento da 

comparação interpessoal pelo contato com 

conteúdos prejudiciais à saúde, especialmente 

em plataformas como Instagram, Twitter, 

Facebook e Whatsapp (LINDEGAARD et al, 

2021). Nesse sentido, pode-se inferir que 

esses malefícios foram potencializados no 

contexto da pandemia, tendo em vista que a 

rotina das pessoas passou a ser mediada 

exclusivamente pelo mundo digital, tornando 

os usuários mais expostos aos danos à saúde 

psicológica (DESLANDES & COUTINHO, 

2020).  

Após frisar a dualidade de efeitos 

positivos e negativos vinda com a revolução 

da internet, é importante ressaltar que o 

número de brasileiros com acesso à internet já 

ultrapassa a marca dos 120 milhões, e, com 

isso, a quantidade de usuários afetados pelo 

uso de redes sociais e demais aparatos 

tecnológicos, cresce na mesma proporção 

(NUNES et al, 2021). 

Destaca-se o aumento exponencial de 

patologias como a depressão (5,8% no Brasil), 

potencializada pela imagem de vidas 

aparentemente perfeitas vendida na internet 

por “digital influencers” e demais celebri-

dades. Outra patologia psiquiátrica bastante 

comum é o transtorno de ansiedade e 

agressividade (no qual o Brasil permanece em 

primeiro lugar do mundo em termos de 

prevalência), fomentados pelo crescente 

número relatado de bullying virtual e ódio, 

disseminados por plataformas como 

Facebook e a dificuldade de aprendizagem, 

fomentada pela dependência de uso de redes 

sociais e pela crescente disseminação das 

“fake news” (SOUZA & CUNHA, 2019).  

Considerada como uma epidemia e 

problema mundial de saúde mental, a adicção 

por internet (AI) é caracterizada pelo uso com 

padrão desadaptativo, levando a danos 

clinicamente significativos ou até sofrimento 

emocional. Dentre os efeitos deletérios da AI, 

pode-se exemplificar a alteração da qualidade 

do sono, na nutrição e na atividade física, 

prejuízos nos desempenhos acadêmicos, 

profissionais e nos relacionamentos interpes-

soais além de transtornos de humor, de déficit 

de atenção e hiperatividade (MOROMIZATO 

et al, 2017). 
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Por fim, é importante evidenciar que, 

diferente do que muitos imaginam e disser-

tam, a tecnologia não detém seus impactos 

somente a pessoas mais velhas, visto que cada 

vez mais cedo as crianças estão tendo contato 

com aparelhos eletrônicos e, consequen-

temente, navegando na internet ainda nos 

primeiros anos de vida. Tal fator influencia 

fortemente na formação cognitiva e no 

conteúdo que é consumido pelos jovens em 

idades muito precoces, tornando-os mais 

vulneráveis aos efeitos negativos oriundos da 

rede digital (THROUVALA et al, 2021). 

 

CONCLUSÃO 

 

Dessa maneira, pode-se concluir que, 

apesar de inúmeros benefícios trazidos pelo 

avanço tecnológico, também se destacam cada 

vez mais os danos acarretados aos usuários 

desmoderados da rede digital, ocasionando 

danos psicológicos que tanto influenciam na 

vida pessoal dos usuários. Estudos acerca da 

influência da internet nas crescentes 

patologias psiquiátricas são escassos por ser 

uma relação relativamente nova. Sendo assim, 

urge a necessidade de mais observações e 

possíveis medidas preventivas quanto ao uso 

desmedido das redes sociais e demais 

plataformas digitais tanto por parte dos 

adultos, quanto por parte da orientação e 

controle dos responsáveis por crianças e 

adolescentes. Além disso, a implementação da 

fiscalização das tão comentadas “fake news” 

e publicação de “vidas perfeitas” tem sido 

bastante discutida pelos danos sociais, 

políticos e psicológicos, tendo em vista que 

eles afetam a saúde pública brasileira 

financeiramente e estruturalmente. 
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INTRODUÇÃO 
 

Com a popularização da Era Digital, a 

interação social mantida através das 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC), como os smartphones e redes sociais, 

tem conquistado cada vez mais usuários devi-

do seu funcionamento e benefícios e, princi-

palmente, por trazer uma maneira inusitada de 

interlocução: a conexão, comu-nicação e 

interação em tempo real com outros usuários 

em diversas partes do mundo.  (NUNES, et al., 

2021). Aliado a essa inovação, a capacidade 

das TIC de contribuir com as relações sociais 

e até mesmo com a economia, o mercado de 

consumo e a globalização fez com que, paula-

tina e despercebidamente, tais tecnologias 

permeassem cada vez mais a vida da popu-

lação mundial, transformando-se em uma 

parte intrínseca do cotidiano de cada indiví-

duo (OBERST et al., 2017) 

Ao observarmos esse cenário, é notável 

que a cultura tecnológica tem se espalhado de 

forma a abranger todas as faixas etárias 

(NUNES, et al., 2021) e, com ela, uma 

dualidade: apesar das tecnologias e mídias 

sociais proporcionarem uma maior possi-

bilidade e facilidade de comunicação à 

distância, a adoção dessas tecnologias tem 

imposto furtivamente seus lados negativos na 

vida dos usuários.  

A utilização diária e excessiva dos 

dispositivos que nos possibilitam o acesso a 

essas redes sociais tem gerado consequências 

como “nomofobia”, depressão, ansiedade, 

estresse, distúrbios do sono, exposição do dia 

a dia à usuários desconhecidos e comporta-

mentos de risco (DUGARTE, 2021) 

prejudicando a saúde e a própria segurança, 

como notado pelos estudos cien-tíficos (GAO, 

et al., 2020; NUNES, et al., 2021).  

Posto isso, esse estudo objetiva analisar 

quais os principais efeitos negativos na saúde 

mental decorrentes do uso excessivo das 

mídias sociais, haja vista a recente demanda 

eletrônica ofertada pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), cujo real 

impacto ainda está começan-do a ser 

analisado e compreendido perante a sociedade 

e os seus consequentes pormenores.  

 

MÉTODO 
 

Trata-se de uma revisão sistemática de 

literatura, sendo considerada um estudo 

retrospectivo e secundário, realizada entre o 

período de 2016 a 2021. É uma investigação 

que propõe apresentar um resumo das 

evidências disponíveis na literatura atual para 

planejar a estratégia de uma intervenção, 

através da sistematização de busca, críticas e 

síntese de informação selecionada, permitindo 

integrar informações e identificar neces-

sidades de novas evidências. A primeira etapa 

da elaboração, a pergunta da pesquisa foi 

elaborada com base no anagrama PICOS: 

população (pessoas que usam mídias sociais - 

MS); intervenção (presença de efeitos – ansie-

dade - em pessoas no uso de MS); comparação 

(pessoas que não desenvolveram efeitos com 

o uso de MS); resultados (nomofobia, ansie-

dade) e tipos de pesquisa (estudos experi-

mentais, pesquisa clínica, coorte, estudos 

observacionais e retros-pectivos) conforme 

Quadro 45. 1. 

As buscas na literatura foram realizadas 

nos bancos de dados de pesquisa para a infor-

mação em saúde da U.S. National Library of 

Medicine (PubMed), na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) e no Google Scholar.
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Quadro 45. 1 Componentes da pergunta da pesquisa, seguindo o anagrama PICOS 
 

Descrição  Abreviação  Componentes da Pergunta 

População P Pessoas que usam MS 

Intervenção  I Presença de efeitos - ansiedade - em pessoas no uso de MS 

Comparação C Pessoas que não desenvolveram efeitos com o uso de MS 

Desfecho O Nomofobia, ansiedade 

Tipo de Estudo S Estudos experimentais, pesquisa clínica, coorte, estudos 

observacionais e retrospectivos 

 

Foram selecionados artigos utilizando os 

descritores (("anxiety" OR "anxious") AND 

(use social medias) AND (mobile)). No 

PubMed foram encontrados 77 artigos e, após 

filtragem inicial, foram selecionados 3 

artigos; na BVS foram descobertos 23, destes 

selecionou-se 9 artigos, já no Google Scholar 

encontrou-se 628 artigos e destes, elegemos 8. 

Nesta etapa, foram eliminados todos os 

artigos que não estivessem nos seguintes 

idiomas: português, inglês e espanhol. Tam-

bém foram eliminados todos os artigos que 

não se tratavam de estudos experimentais e de 

pesquisa clínica. Após esta etapa, os artigos 

selecionados foram submetidos a um novo 

filtro onde, reunidos os estudos, foram exclu-

ídos todos aqueles que não se encaixavam na 

temática “efeitos do uso das MS na saúde 

mental das pessoas”, sendo excluídos: artigos 

de revisão, revisão de literatura, meta-análise, 

relatos de caso e demais estudos que não se 

tratavam de pesquisas. Ao final do processo, 

foram selecionados um total de 15 artigos, 

sendo 3 artigos do PubMed, 8 artigos da BVS 

e 4 artigos da Google Scholar nos descritores 

acima citados, satisfazendo os critérios da 

temática. Foram incluídos estudos experi-

mentais, pesquisa clínica, coorte, estudos 

observacionais e retrospectivos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

É inegável e indiscutível a participação 

das mídias eletrônicas e sociais no cotidiano 

da sociedade atual. Em um mundo 

diariamente automatizado, globalizado e 

concatenado, as ações pertinentes às mídias 

eletrônicas e sociais transitam de simples 

mensagens corriqueiras às potentes logísticas 

sanitárias, financeiras e demais funções per-

tencentes à organização, efetiva e pragma-

ticamente, do funcionamento da sociedade 

como um todo (IORNUMBE, 2021). E essa 

realidade contempla os mais diferentes polos 

que tangenciam vieses positivos e negativos, 

aumentando o interesse em estudos que bus-

quem compreender quais contextos podem 

surgir diante de tais perspectivas. 

Em estudo com 200 alunos de 20 escolas 

da Nigéria, na cidade de Makurdi, no estado 

de Benue, 100% dos entrevistados concor-

daram que um dos efeitos positivos é o fácil 

acesso a materiais educacionais. É uma forma 

de gerar conhecimento, facilitar reuniões e 

ações políticas. Contudo, tem como campo 

negativo o vício que atrapalha atividades do 

cotidiano, o afastamento da vida real, além de 

acesso a informações sem confirmação de 

veracidade. Segundo cientistas, estudos do 
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2015 UK Office for National Estatísticas 

incluem má qualidade de sono, baixa auto-

estima e níveis mais elevados de ansiedade. 

Afetando a saúde mental e propiciando 

isolamento, comparação e cyberbullying 

(IORNUMBE, 2021). 

Constatamos durante a nossa revisão de 

literatura que a dependência emocional (que 

consiste em: evitar ficar sozinho, necessidade 

de exclusividade, necessidade de agradar e 

relação assimétrica), sintomatologia ansiosa e 

depressiva, e abuso de internet e celular 

correlacionaram-se de forma significativa e 

positiva (ESTÉVEZ et al., 2017). Portanto, 

verificamos que ocorre a existência de uma 

relação positiva entre abuso de internet e 

celular e dependência emocional, e também, 

cogita-se que desregulação emocional esteja 

associada à psicopatologia pela perda de 

acesso às mídias sociais (ELHAI et al., 2018). 

Além disso, observamos que o uso de 

mídia social eletrônica, antes de dormir, mais 

precisamente quando se está na cama, é 

correlacionado positivamente com os escores 

de insônia, ansiedade, depressão e sonolência 

diurna (BHAT et al., 2018). Essa última, 

também é percebida após o envio de men-

sagens, ao longo da noite, e a presença de 

sentimentos ansiosos, caso a pessoa não 

recebesse uma resposta oportuna, eram 

preditores significantes para o uso excessivo 

de MS (LEE et al., 2016). Isso pode estar 

diretamente associado negativamente com a 

idade, pois os participantes do estudo, 

realizado por Baht et al, que faziam o uso de 

eletrônicos no leito eram indivíduos mais 

jovens e tiveram maior prevalência de insônia, 

sonolência diurna e ansiedade do que os 

outros participantes que não faziam o uso 

destes artifícios. Porém, pessoas de todas as 

faixas etárias estão propensas ao desenvol-

vimento das condições citadas anteriormente 

devido ao fato do uso esparso destes instru-

mentos tecnológicos, principalmente ao 

deitar, pois nota-se uma associação a resul-

tados adversos de sono e humor em adultos 

(ZEENI et al., 2018). 

Ademais, durante a pandemia do COVID-

19, houve uma diminuição da socialização das 

pessoas em ambientes e áreas comerciais, 

devido às medidas restritivas de distan-

ciamento social e a necessidade de lockdown 

nos mais diversos locais do mundo. Isso 

afetou a dinâmica social e a forma como os 

indivíduos se comunicam e em consequência 

disso, notou-se um aumento no uso das redes 

sociais. De acordo com uma pesquisa 

realizada entre os meses de maio e junho de 

2020, com 377 estudantes de idades entre 18 

a 28 anos, atestou-se que a maioria dos 

usuários de mídias eletrônicas e sociais 

aumentaram o uso das redes devido ao 

sentimento de estarem mais conectados e 

mantendo relação com os amigos (JACKSON 

et al., 2021). Porém, enquanto foi observado 

que houve esse aumento da utilização das 

redes sociais, Jackson et al. (2021) também 

destacaram que ocorreu uma certa diminuição 

de interatividade com outras pessoas. 

Ainda a respeito do impacto na saúde 

mental no contexto da pandemia, para a 

maioria dos indivíduos, tornou-se aceitável o 

uso excessivo das MS. Alguns usuários 

relataram vício assumido, permanecendo o dia 

todo no celular, e outros ainda disseram ter 

notado mudanças de comportamento, tor-

nando-se mais reservados, preguiçosos e 

tristes (JACKSON et al., 2021). Deste modo 

entendemos que a utilização da técnica 

Mindfulness (habilidade de prestar atenção e 
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estar focado na situação presente no 

momento) poderia beneficiar positivamente 

esses indivíduos, e a população de modo geral, 

pois, conforme demonstrado em estudo, sobre 

o uso compulsivo de MS, celular e a técnica 

de Mindfulness, evidenciou-se que indivíduos 

com níveis mais elevados de Mindfulness 

tendem a ter uma autoestima mais elevada, o 

que, por sua vez, contribui para uma dimi-

nuição da ansiedade social e do uso compul-

sivo das redes sociais móveis (APAOLAZA et 

al., 2019). 

Em âmbito de saúde física e mental, o 

acesso à informação sobre o maléfico traz 

consigo peso maior que o próprio uso abusivo 

de mídias eletrônicas, e promove sintomas 

como: fadiga, desatenção, perda de memória e 

depressão (GAO et al.,2020). No entanto, o 

número de horas gastas no uso dos aparelhos 

também tem sua parcela de influência. À 

medida que leva a uma dependência, aumenta 

os transtornos mentais e reduz horas de sono, 

isso evidenciou-se em adolescentes entre 15 a 

19 anos, os quais em perspectivas atuais, têm 

maior contato e afinidade com os aparelhos 

(NUNES, et al. 2021). Dados coletados em 

uma escola secundária no noroeste do Reino 

Unido com, 446 alunos com idade entre 11 e 

16 anos, avaliando a problemática a cerca de 

jogos online, mídia social, uso de smartphone, 

autoestima e comportamentos escolares, veri-

ficou que a mídia social previu baixa auto-

estima e maior problemática escolar e que uso 

de smartphone compartilha do crescente uso 

de mídia social (CONNOLLY et al., 2021). 

Muito embora, note-se certa afinidade de 

jovens às MS, as consequências de uso são 

visualizadas em qualquer gênero ou faixa 

etária e a dependência é uma delas. 

“NOMOFOBIA”, “ no mobile phone phobia”, 

que significa medo de ficar sem aparelho 

móvel, é um termo que surgiu na Inglaterra, 

local onde a maior parte da população tem ao 

menos um celular. É um transtorno 

especialmente comum na população jovem, 

que cresceu utilizando essas tecnologias e é a 

mais ativa nos meios digitais, especialmente 

nas redes sociais. Em estudos a respeito da 

nomofobia entre discentes de medicina e sua 

associação com depressão, ansiedade, estresse 

e rendimento acadêmico numa amostra de 292 

estudantes obteve-se que (99,7 %) apresen-

taram algum grau de nomofobia: 64,5 % com 

nível moderado ou grave e 11,8 % com nível 

grave. Mais de 50% dos estudantes apresen-

taram graus superiores ao nível leve de 

estresse; 19,5 % de ansiedade e 11,2 % de 

depressão graves ou muito graves; logo, 

impacto significativo na qualidade de vida e 

na saúde mental do indivíduo. Sugere que a 

nomofobia pode provavelmente aumentar a 

depressão, ansiedade e estresse sendo maiores 

quanto mais problemático for o uso do apa-

relho, ou seja, quanto mais abusivo for o seu 

uso, e isso está correlacionado significativa-

mente com a redução de rendimento acadê-

mico do usuário. (KUBRUSLY M. et al., 

2021).  

Já em outro estudo com amostra composta 

por estudantes de enfermagem da Univer-

sidade de Granada (N = 880) encontrou-se que 

a nomofobia afeta boa parte da amostra 

estudada. No entanto, ela não tem influência 

significativa na diminuição do tempo de 

descanso, visto que foi encontrado tal redução 

também em pessoas que não possuíam a 

doença. Contudo o uso excessivo de aparelhos 

foi associado à diminuição do tempo de des-

canso do indivíduo (MORENO-GUERRERO 

et al., 2021). 

http://blog.cognitivo.com/terapia-cognitivo-comportamental-para-adolescentes-quais-os-beneficios/
http://blog.cognitivo.com/tecnologia-e-psicologia-veja-como-a-area-vem-se-transformando/
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O “Fear of Missing Out” (FOMO), ou 

seja, o medo por ter uma sensação de estar 

perdendo uma novidade ou estar por fora de 

assuntos novos, é um fator importante que 

explica o uso das mídias sociais por adoles-

centes, uma vez que pessoas portadoras do 

FOMO utilizam uma gama maior de 

plataformas de MS, e que além da variedade 

de uso, possuir o maior FOMO também está 

relacionado diretamente com um aumento de 

frequência destas MS (FRANCHINA et al., 

2018). É muito interessante a anállise de que 

o efeito de sintomas psicopatológicos, como 

depressão e ansiedade levam ao FOMO e as 

consequências negativas do uso de dispo-

sitivos móveis são constatadas em sua maioria 

no sexo feminino (OBERST et al., 2017). Em 

nossa revisão de literatura evidenciamos que 

em alguns artigos, de estudo observacional 

transversal, as mulheres possuíam pontuações 

significativamente mais altas para depressão e 

abuso do uso de MS (celular) (ESTÉVEZ et 

al., 2017), além do uso do computador 

/internet, por cerca de 3 horas por dia, estar 

associado com queixas de insônia (LANGE et 

al., 2017).  

Além disso, observamos em um estudo 

onde os participantes realizaram um pré-teste 

on-line, onde foi aplicado “Depression 

Anxiety Stress Scale” (DASS) e “Emotion 

Regulation Questionnaire” (ERQ), e em 

seguida randomizaram-se os participantes 

para uma das duas condições: primeiro grupo 

- perda/não uso do smartphone por 48h, e 

segundo grupo - não acesso a rede social por 

48h. Observou-se que a partir do pré-teste, 

apenas a subescala de estresse DASS diferiu 

por gênero, com as mulheres pontuando mais 

alto (M = 7,05, DP = 4,44) do que os homens 

(M = 5,85, DP = 3,92), F (1, 380) = 6,04 , p = 

0,01,  2 = 0,02). E para o grupo de perda de 

smartphone, após receber as instruções de 

perda de smartphone, apenas a subescala de 

estresse DASS diferiu por gênero, com 

mulheres pontuando mais alto (M = 5,01, 

DP = 5,17) do que homens (M = 3,86, DP = 

4,16), F (1, 380) = 4,23, p = 0,04, 2 = 0,01) 

(ELHAI et al., 2018). Com isso, observamos 

que a desregulação emocional pode estar 

associada à psicopatologia pela perda de 

acesso às mídias sociais, principalmente 

relacionado ao sexo feminino. 

 

CONCLUSÃO 
 

Cada vez mais presentes no tecido social e 

em cada instante de nossas vidas, essas 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs), ao passo que somam à melhorias do 

cotidiano, também podem causar adver-

sidades muito prejudiciais, como problemas 

com sono, ansiedade, depressão, estresse. 

Desse modo, a compreensão desta dualidade e 

de como a vida de cada um pode ser afetada 

pelo uso constante e prolongado das TICs é 

imprescindível, como conhecer técnicas que 

são capazes de atenuar e mitigar as conse-

quências de seu uso demasiado, por exemplo 

o Mindfulness, a fim de preservar a saúde 

mental dos indivíduos. Hoje, mais do que 

nunca, observamos essa importância, dado a 

atual crise sanitária mundial causada pelo 

SARS-CoV-2, o qual resultou numa extensa e 

exaustiva quarentena que acelerou os níveis 

profundamente expressivos no nicho das 

TICs. Além disso, também precisamos en-

tender as causas que levam mulheres a 

apresentarem valores mais expressivos no que 

tange à ansiedade no que diz respeito ao uso 

das MS quando comparadas aos homens.  
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INTRODUÇÃO 
 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

configura-se como um transtorno do 

desenvolvimento neurológico e que, dessa 

forma, compromete socialmente o indivíduo 

(RIBEIRO et al., 2017; OPAS, 2021). 

Aparece precocemente na infância, geral-

mente antes da idade escolar e é pervasivo e 

permanente, não havendo cura, ainda que a 

intervenção precoce possa alterar o prog-

nóstico e suavizar os sintomas. O TEA 

engloba transtornos antes chamados de: 

autismo infantil precoce, autismo infantil, 

autismo de Kanner, autismo de alto funci-

onamento, autismo atípico, transtorno global 

do desenvolvimento sem outra especificação, 

transtorno desintegrativo da infância e 

transtorno de Asperger (RIBEIRO et al., 

2017). 

Esse transtorno afeta o desenvolvimento 

do funcionamento pessoal, uma vez em que 

envolve dificuldades na aquisição, retenção 

ou aplicação de habilidades ou conjuntos de 

informações específicas. Ademais, esses indi-

víduos apresentam outras condições conco-

mitantes, incluindo epilepsia, depres-são, 

ansiedade e transtorno de déficit de atenção 

com hiperatividade (TDAH). Por apresentar 

diversidade e variabilidade de apresentações 

dos déficits supracitados, é utilizado o termo 

espectro, de modo que as manifestações do 

transtorno variam muito de-pendendo da 

gravidade, síndromes genéticas associadas e 

presença de outros transtornos do neuro-

desenvolvimento associados (RIBEIRO et al., 

2017).  

O TEA tem etiologia multifatorial, sendo 

causado por uma combinação entre fatores 

genéticos e ambientais (RIBEIRO et al., 2017; 

OPAS, 2021). A genética tem uma 

importância singular na patogênese de modo 

que se estima que ela seja hereditária em 50-

90 % dos casos, sendo que a chance de uma 

criança com irmão autista também ser afetada 

é de 10 %, e essa porcentagem aumenta para 

25 % quando se há dois irmãos previamente 

com o transtorno (OPAS, 2021). Existem 

diversos padrões de herança, variantes genét-

icas causais e defeitos estruturais no genoma 

relacionados ao autismo envolvendo quase 

todos os cromossomos, sendo que as 

principais são encontradas nos cromossomos 

7 e 15. Apesar de importantes, tais fatores 

genéticos não atuam sozinhos, uma vez que 

estes são influenciados por fatores de riscos 

ambientais, tais como: idade parental avança-

da no momento da concepção, nascimento 

prematuro, baixo peso ao nascer, infecção 

materna na gestação por citomegalovírus e ru-

béola, além de inflamação materna e ativação 

autoimune, e exposição na gravidez ao ácido 

valproico e ao etanol (RIBEIRO et al., 2017; 

OPAS, 2021). 

Estima-se que, mundialmente, a cada 160 

crianças, uma possui TEA, sendo que nos 

últimos dez anos, houve uma elevação da 

prevalência do transtorno devido à maior 

conscientização acerca do assunto e expansão 

dos critérios diagnósticos (OPAS, 2021).  

O objetivo deste estudo foi realizar uma 

revisão da literatura acerca do TEA, encon-

trando os principais achados e características 

dessa condição e identificar suas formas de 

tratamento mais recomendadas.  

 

MÉTODO 

 

O estudo trata-se de uma revisão narrativa 

realizada no período de junho a julho de 2021, 

através de pesquisas nas bases de dados 
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indexadoras Sistema Online de Busca e 

Análise de Literatura Médica (MEDLINE) e 

Biblioteca Eletrônica Científica Online 

(SciELO), além de informações comple-

mentares fornecidas pelo Ministério da Saúde, 

pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais e pela Organização Pan-

Americana da Saúde. Foram utilizados os 

descritores: “Transtorno do Espectro Autista”, 

“Autismo”, “Autismo Infantil” com a 

tradução obtida através do site de Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) e as variações 

encontradas pelo Medical Subject Headings 

(MeSH). 

Os critérios de inclusão foram artigos 

publicados nos últimos 12 anos, no idioma 

inglês ou português e que abordavam as 

temáticas propostas para essa pesquisa, 

estudos do tipo revisão, meta-análise e ensaios 

clínicos. Os critérios de exclusão foram: 

artigos duplicados e que não abordavam 

diretamente a proposta estudada e que não 

atendiam os demais critérios de inclusão. 

Após os critérios de seleção restaram 19 

artigos que foram submetidos à leitura 

minuciosa para a coleta de dados. Os 

resultados foram apresentados de forma 

descritiva, divididos em categorias temáticas, 

abordando: fatores de risco, sinais e sintomas, 

diagnóstico, importância do diagnóstico 

precoce, tratamento não farmacológico e 

tratamento farmacológico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Fatores de risco  

 

Como fatores de risco ambientais, pode-se 

citar idade parental avançada, baixo peso ao 

nascer ou exposição fetal a ácido valproico 

(SWEDO et al., 2014). Das evidências atuais, 

é estimado que a proporção média é de 4-5 

indivíduos do sexo masculino para 1 do sexo 

feminino com TEA. Vale ressaltar que em 

amostras clínicas, pessoas do sexo feminino 

têm mais propensão a apresentar deficiência 

intelectual concomitante, sugerindo que me-

ninas sem comprometimento intelectual con-

comitante ou atrasos da linguagem podem não 

ter o transtorno identificado, talvez devido à 

manifestação mais sutil das dificuldades so-

ciais e de comunicação (WISNIOWIECKA-

KOWALNIK & NOWAKOWSKA, 2019).  

Como fatores genéticos e fisiológicos, 

cita-se a herdabilidade e a mutação genética. 

No entanto, mesmo quando um TEA está 

associado a uma mutação genética não há 

evidências de penetrância completa, trazendo 

assim o risco poligênico para os casos com 

baixas contribuições de cada gene (SWEDO 

et al., 2014). Quando se trata da relação 

genética e epigenética existem evidências 

científicas relevantes sobre o fato, mas ainda 

há muito a ser estudado. Existem identificados 

números de cópias ou variantes únicas de nu-

cleotídeos em genes específicos que codi-

ficam proteínas envolvidas no desenvolvi-

mento cerebral, com papel importante na for-

mação neuronal e da função e formação de si-

napses, estando esses relacionados à 25-35 % 

dos pacientes com TEA (WISNIOWIECKA-

KOWALNIK & NOWAKOWSKA, 2019).  

Estudos com gêmeos mostraram a 

contribuição genética importante no TEA. O 

nível de concordância de TEA em gêmeos 

monozigóticos é de 70-90 % enquanto em 

gêmeos dizigóticos é próximo de 30 % e em 

irmãos no general é de 3-19 %. Além disso, as 

interações dos ambientes genéticos podem 

levar a anormalidades epigenéticas e causar 

alterações na anatomia e nas conexões 
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cerebrais (WISNIOWIECKA-KOWALNIK 

& NOWAKOWSKA, 2019). Vale ressaltar 

que não se considera as vacinas contra 

sarampo, caxumba e rubéola fatores de risco 

para o TEA, uma vez que não há evidências 

de uma associação causal entre eles, assim 

como com qualquer outra vacina infantil 

(OPAS, 2021). 

 

Sinais e sintomas  

 

Os sintomas centrais de comportamento 

encontrados podem ser divididos em três áreas 

específicas do desenvolvimento: (a) déficits 

de habilidades sociais, (b) déficits de 

habilidades comunicativas (verbais e não-

verbais) e (c) presença de comportamentos, 

interesses e/ou atividades restritos, repetitivos 

e estereotipados. Crianças com autismo fre-

quentemente apresentam problemas de com-

portamento, muitas vezes bastante severos, 

que incluem hiperatividade, dificuldade de 

prestar e/ou manter atenção, atenção hiper 

seletiva (i.e., tendência a prestar mais atenção 

nas partes/ detalhes do que no todo) e 

impulsividade, bem como comportamentos 

agressivos, autodestrutivos, perturbadores e 

destrutivos (ZANON et al., 2014 e SILVA et 

al., 2009).  

Especialmente em crianças mais novas, 

comumente observa-se uma baixa tolerância à 

frustração, acompanhada por “acessos de 

raiva” e “escândalos” – jogar-se no chão, 

gritar, chorar, bater com a cabeça, se morder, 

bater nos outros. Também é bastante comum 

observar, em crianças autistas, respostas 

sensoriais e perceptuais peculiares, incluindo 

hiper ou hiposensibilidade a estímulos sono-

ros, visuais, táteis, olfativos e gustativos, além 

de alto limiar para a dor física e um medo 

exagerado de estímulos ordinariamente consi-

derados inofensivos (SILVA et al., 2009).  

Assim, é comum observar crianças 

autistas cobrindo os ouvidos e chorando ao 

ouvir sons triviais, como sons de uma des-

carga de banheiro, de pessoas falando alto, ou, 

ao contrário, não emitindo qualquer resposta 

observável a estímulos sonoros em alto 

volume, como alguém batendo em uma panela 

ao seu lado. É também comum observar 

crianças autistas fascinadas por certos 

estímulos visuais, como luzes piscando e 

reflexos de espelho bem como tendo certas 

aversões ou preferências por gostos, cheiros e 

texturas específicas – como se recusar a tocar 

certas texturas, ou ficar fascinado com certas 

texturas tocando, lambendo ou mesmo 

comendo indiscriminadamente coisas que 

apresentem tal textura, mesmo que não sejam 

comestíveis (SILVA et al., 2009).  

 Crianças autistas também tendem a apre-

sentar problemas severos de alimentação e de 

sono. Quanto à alimentação, é comum, por 

exemplo, casos de dieta hiper seletiva que, 

muitas vezes, levam a problemas de saúde 

como desnutrição, além de casos de Pica - 

condição na qual há um consumo persistente 

de substâncias não nutritivas e não comes-

tíveis, que frequentemente pode levar a 

intoxicações, como a intoxicação por chumbo. 

Em relação ao sono, observa-se dificuldade 

para adormecer bem como para se manter 

adormecido durante todo o ciclo de sono, 

entre outro. Muitas crianças autistas também 

apresentam uma história de otite recorrente e, 

em alguns casos, de problemas auditivos. 

Problemas neurológicos podem também estar 

presentes. Em alguns casos, indivíduos 

autistas podem vir a desenvolver transtornos 
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convulsivos ou epilepsia durante a infância ou 

adolescência (SILVA et al., 2009). 

 

Diagnóstico  

 

Os critérios que corroboraram para o 

diagnóstico do TEA passaram por diversas 

transformações durante os anos, aco-pa-

nhando as modificações das categorizações 

nosológicas (FERNANDES et al., 2020). No 

entanto todos os manuais diagnósticos para 

autismo contemplam os domínios de interação 

social, comunicação e padrões de compor-

tamentos repetitivos e estereotipados e um 

repertório restrito de interesses e atividades. A 

manifestação desse transtorno se dá na 

infância precoce através de um desen-

volvimento de linguagem e relações atípicas 

com o outro. Dessa forma, o diagnóstico é 

realizado através da observação compor-

tamental do paciente e de relatos sobre o 

histórico de desenvolvimento por meio de 

entrevista com os responsáveis (GOMES et 

al., 2015). 

De acordo com o Manual Diagnóstico e 

Estatísticos de Transtornos Mentais (DSM), 

conduzido pela Associação Americana de 

Psiquiatria, e a Classificação Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 

(CID-11), coordenado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o TEA se enquadra 

em um Transtorno de Neurodesenvolvimento 

e as características diagnósticas são prejuízo 

persistente na comunicação social recíproca e 

na interação social e padrões restritos e 

repetitivos de comportamento, interesses ou 

atividades (FERNANDES et al., 2020; 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCI-

ATION,  2014). Esses sintomas estão pre-

sentes desde o início da infância e limitam ou 

prejudicam as interações sociais, profissionais 

e em demais áreas importantes da vida do 

indivíduo no presente. 

O estágio em que o prejuízo funcional fica 

evidente irá variar de acordo com caract-

erísticas do indivíduo e seu ambiente. Os 

diagnósticos são mais válidos e confiáveis 

quando baseados em múltiplas fontes de 

informação, incluindo observações clínicas do 

médico que faz o acompanhamento do 

paciente, história do cuidador e, quando pos-

sível, autorrelato. Déficits verbais e não 

verbais na comunicação social têm mani-

festações variadas, dependendo da idade, do 

nível intelectual e da capacidade linguística do 

indivíduo, bem como de outros fatores, como 

história de tratamento e apoio atual. Muitos 

indivíduos têm déficits de linguagem, as quais 

variam de ausência total da fala, passando por 

atrasos na linguagem, compreensão reduzida 

da fala, fala em eco e até linguagem expli-

citamente literal ou afetada (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  

O TEA também é definido por padrões 

restritos e repetitivos de comportamento, 

interesses ou atividades que mostram uma 

gama de manifestações de acordo com a idade 

e a capacidade, intervenções e apoios atuais. 

Comportamentos estereotipados ou repe-

titivos incluem estereotipias motoras simples 

(p. ex., abanar as mãos, estalar os dedos), uso 

repetitivo de objetos (p. ex., girar moedas, en-

fileirar objetos) e fala repetitiva (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

Feito o diagnóstico baseado nas carac-

terísticas descritas, a gravidade atual deve ser 

especificada e fundamentada através dos pre-

juízos na comunicação social e nos padrões de 
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comportamento restritos e repetitivos con-

forme o Quadro 46.1. 

 

 

 

Quadro 46.1 Níveis de gravidade para transtorno do espectro autista 
 

Nível de 

gravidade 
Comunicação social Comportamentos restritos e repetitivos 

Nível 3 

“Exigindo 

apoio muito 

substancial” 

Déficits graves nas habilidades de comunicação 

social verbal e não verbal causam prejuízos 

graves de funcionamento, grande limitação em 

dar início a interações sociais e resposta mínima a 

aberturas sociais que partem de outros. Por 

exemplo, uma pessoa com fala inteligível de 

poucas palavras que raramente inicia as 

interações e, quando o faz, tem abordagens 

incomuns apenas para satisfazer a necessidades e 

reage somente a abordagens sociais muito diretas. 

Inflexibilidade de comportamento, extrema 

dificuldade em lidar com a mudança ou outros 

comportamentos restritos/repetitivos interferem 

acentuadamente no funcionamento em todas as 

esferas. Grande sofrimento/dificuldade para 

mudar o foco ou as ações. 

Nível 2 

“Exigindo 

apoio 

substancial” 

Déficits graves nas habilidades de comunicação 

social verbal e não verbal; prejuízos sociais 

aparentes mesmo na presença de apoio; limitação 

em dar início a interações sociais e resposta 

reduzida ou anormal a aberturas sociais que 

partem de outros. Por exemplo, uma pessoa que 

fala frases simples, cuja interação se limita a 

interesses especiais reduzidos e que apresenta 

comunicação não verbal acentuadamente 

estranha. 

Inflexibilidade do comportamento, dificuldade 

de lidar com a mudança ou outros compor-

tamentos restritos/repetitivos aparecem com 

frequência suficiente para serem óbvios ao 

observador casual e interferem no funciona-

mento em uma variedade de contextos. 

Sofrimento e/ou dificuldade de mudar o foco ou 

as ações. 

Nível 1 

“Exigindo 

apoio” 

Na ausência de apoio, déficits na comunicação 

social causam prejuízos notáveis. Dificuldade 

para iniciar interações sociais e exemplos claros 

de respostas atípicas ou sem sucesso a aberturas 

sociais dos outros. Pode parecer apresentar 

interesse reduzido por interações sociais. Por 

exemplo, uma pessoa que consegue falar frases 

completas e envolver-se na comunicação, embora 

apresente falhas na conversação com os outros e 

cujas tentativas de fazer amizades são estranhas e 

comumente malsucedidas. 

Inflexibilidade de comportamento causa 

interferência significativa no funcionamento em 

um ou mais contextos. Dificuldade em trocar de 

atividade. Problemas para organização e 

planejamento são obstáculos à independência. 

Fonte: Adaptado do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION ,2014).  

 

Importância do diagnóstico precoce 

 

Apesar da crescente incidência do TEA, a 

dificuldade dos profissionais de saúde em 

reconhecer os sinais e sintomas precoces, 

mostra-se um fator prejudicial ao diagnostico. 

Dessa forma, de modo geral, a identificação 

do transtorno é feita apenas com o início da 

vida escolar, quando as manifestações passam 

a ser observadas pelos pais (MITROULAKI et 

al., 2020). O reconhecimento precoce do TEA 

permite intervenção adequada, aumentando as 

chances de sucesso no tratamento. Nesse 

contexto, o diagnostico deve ser feito o mais 

cedo possível, sendo ideal que seja realizado 

antes dos três anos, onde há maior neu-
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roplasticidade, possibilitando melhor adap-

tação da criança consigo e com os demais 

(MANSUR et al.,2017). Por outro lado, o re-

conhecimento tardio do TEA traz menores 

chances de desenvolvimento adequado e 

estabelecimento de funções comportamentais 

(MITROULAKI et al., 2020). 

Atualmente, os casos de TEA são diag-

nosticados, em média, aos 3 anos de idade, 

onde a criança passa a apresentar o sintoma 

mais alarmante para os pais: o atraso da fala. 

No entanto, a criança com TEA pode 

apresentar sinais ainda nos primeiros meses de 

vida, como: atraso no desenvolvimento, pa-

drões restritos e repetitivos de comportamento 

e principalmente a ausência do olhar 

compartilhado com a mãe durante o período 

de amamentação. (NICKEL & HUANG-

STORM, 2017). 

Mesmo quando identificado, preco-

cemente pela família, algum sinal do espectro 

na criança, outro importante fator que muitas 

vezes impede o diagnóstico precoce é a falta 

de acolhimento dos profissionais de saúde, 

que muitas vezes não valorizam a queixa 

trazida pelos pais (MANSUR et al.,2017).  

A intervenção precoce é capaz de modi-

ficar o prognóstico, tornando-o mais otimista. 

(MANSUR et al.,2017). Para isso, é im-

prescindível que os pais e profissionais que 

convivam com a criança, sejam capazes de 

identificar atrasos no desenvolvimento e 

outros sinais característicos do TEA. 

(NICKEL & HUANG-STORM, 2017). 

 

Tratamento não farmacológico 

 

A terapêutica deve ser elaborada de 

acordo com a faixa etária do paciente. Nesse 

sentido, os tratamentos de primeira linha não 

farmacológico para crianças com TEA são os 

psicossociais e intervenções educacionais 

com o intuito de estimular a aquisição da 

linguagem, melhorar habilidades sociais e de 

comunicação e minimizar os comportamentos 

mal adaptativos. Dessa maneira, deve ser 

elaborado um plano de intervenção de acordo 

com as necessidades individuais de cada 

paciente (SILVA et al., 2021).  

O tratamento comportamental adequado, 

intensivo e precoce, ameniza os possíveis 

prejuízos e, alguns indivíduos, podem atingir 

um nível de funcionamento e desempenho pr-

aticamente indistinguível do nível da popu-

lação de desenvolvimento típico (MELLO et 

al., 2013). Nesse sentido, a musicoterapia se 

consolida como um método de destaque em 

crianças, pois amplia as oportunidades comu-

nicativas através da linguagem verbal e não 

verbal, aperfeiçoa a autoexpressão, diminui 

comportamentos estereotipados de auto-

agressividade e hiperatividade. Isso ocorre 

visto que sistemas funcionais que processam a 

fala e as canções são efetivamente mais enga-

jados para a canção que para a fala em pessoas 

com TEA (SAMPAIO et al., 2015). Além 

disso, uma segunda intervenção englobou a 

participação de crianças com o espectro em 

atividades físicas inclusivas (AFI), apoiando o 

social, médico e o desenvolvimento de 

habilidades motoras dessas crianças (SANSI 

et al., 2021).  

Ademais, como tratamento não farmaco-

lógico em adultos com TEA tem-se a in-

tervenção de educação em linguagem (LEI) na 

participação social, que consiste em um pro-

grama de intervenção educativa com-

portamental baseado em princípios emo-

cionais cognitivos, adaptativos e racionais 

(AKABOGU et al., 2020). Por fim, há a o 
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tratamento que aborda a medicina tradicional 

chinesa, a qual tem um certo efeito na 

melhoria dos sintomas da doença, incluindo a 

medicina oral e a acupuntura em crianças e 

adultos (GUO et al., 2021). 

 

Tratamento farmacológico 

 

Quando se analisa o tratamento farmaco-

lógico para pacientes com TEA, deve-se levar 

em consideração que ele só pode ser iniciado 

quando os aspectos que serão tratados forem 

entendidos. Dessa forma, é de suma 

importância que o diagnóstico seja sólido, 

com uma ampla e criteriosa avaliação, 

requerendo, assim, experiência clínica, 

capacitação dos profissionais envolvidos, 

além dos exames clínicos, neurológicos e 

físicos. Assim, depois disso, será possível a 

escolha da terapia e dos fármacos mais 

adequados e com efeitos adversos menores 

possíveis, fazendo com que tenha uma maior 

adesão ao tratamento e melhor qualidade de 

vida do paciente (BORGES BKA et al., 

2019). 

Por conta da variedade etiológica e clínica 

no autismo, as intervenções farmacológicas 

são desafiadoras. Há uma busca constante por 

evidências científicas quanto à eficácia, 

segurança, efetividade e ao custo-efetividade 

para diferentes fármacos comumente usados 

em intervenções farmacológicas no TEA, 

visando a sua incorporação ao registro e à 

adoção em protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas. No Brasil, apenas a risperidona e 

a periciazina são aprovadas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

para o controle dos sintomas associados ao 

TEA. (NETO et al., 2019). Porém, ainda 

nãoexiste um tratamento totalmente eficaz e 

as terapêuticas possíveis continuam limitadas. 

Com relação às classes, os medicamentos 

mais prescritos pertencem aos: antipsicóticos, 

antidepressivos, anticonvulsivantes e esti-

mulantes, em ordem de frequência. No 

entanto, sabe-se que a farmacoterapia não 

trata propriamente o TEA, apenas contribui 

para o alcance de melhora nas características 

centrais, em determinados comportamentos, 

como: insônia, agressividade, hiperatividade, 

crises epiléticas, entre outros que acabam 

dificultando o convívio social desses indiví-

duos (NETO et al., 2019). 

Dessa forma, por conta da ausência de 

alternativas realmente eficazes para o trata-

mento do autismo capazes de reverter o 

quadro, juntamente à ausência de clareza das 

diretrizes de manejo do TEA e à falta de 

intervenções farmacológicas baseadas em 

evidências científicas (além da risperidona e 

da periciazina), está cada vez mais comum a 

prescrição desmedida, aumentando, conse-

quentemente o risco de efeitos colaterais e 

causando maior custos ao sistema de saúde 

(NIKOLOV et al., 2006). 

 

CONCLUSÃO 

 

O TEA faz parte de um transtorno no 

neurodesenvolvimento e têm seus primeiros 

sinais e sintomas manifestados nos primeiros 

anos de vida. Seu diagnóstico é comumente 

realizado em torno dos três anos, quando essas 

alterações cerebrais se mostram mais evi-

dentes e comprometedoras, além de coincidir 

com o início da vida escolar. Os déficits nas 

habilidades sociais, comunicativas e o com-

portamento com movimentos restritos e 

estereotipados são características desse es-

pectro e vão variar de acordo com o nível de 
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gravidade encontrado através do diagnóstico. 

Além disso, realizar esse diagnóstico de 

maneira precoce é primordial para que haja 

atenuação dos sintomas e um prognóstico 

otimista.  

Conclui-se também, que o tratamento não 

farmacológico através da musicoterapia pode 

ser favorável para crianças com TEA, assim 

como a LEI é indicada para os adultos.  

Poucos são os medicamentos específicos 

para o TEA no Brasil, e, portanto, outras clas-

ses farmacológicas são utilizadas para conter 

suas manifestações clínicas. Diante disso, são 

necessários novos estudos e investimentos em 

pesquisa para promover um melhor e mais 

efetivo tratamento farmacológico aos indi-

víduos acometidos com esse transtorno.
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INTRODUÇÃO 

 

Alguns fatores como hiperatividade, im-

pulsividade e desatenção que no presente 

estão dentro do Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH) têm sido 

retratados há muitos anos. Porém, nos últimos 

35 anos, os avanços nos métodos de 

diagnóstico, identificação de biomarcadores e 

tratamentos, avançaram em um índice 

significativo. O TDAH é atual-mente o 

transtorno comportamental mais comum da 

infância, com fatores que influenciam até a 

idade adulta para ambos os sexos, sendo um 

distúrbio problema impor-tante para a saúde 

pública (MAHONE & DENCKLA, 2017). A 

possível permanência dos danos na fase 

adulta, ainda é um fato desconhecido por 

grande parte da população, o que prejudica 

gravemente a realização de diagnósticos e 

terapêuticas. Aliado a isso, o presente capítulo 

tem como objetivo central apresentar 

informações relevantes acerca do assunto, a 

fim de ampliar o acesso tanto aos profissionais 

de saúde, quanto aos pacientes. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão sistemática de 

literatura realizada no período de julho a 

agosto de 2021, através de pesquisas nas bases 

de dados PubMed e Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). Os descritores adhd AND adult 

foram utilizados no PubMed e tdah AND 

adulto, na BVS. A busca resultou em 12.911 

artigos encontrados no PubMed e 2.777 

artigos na BVS, submetidos aos critérios de 

seleção. 

Os seguintes critérios de inclusão foram 

utilizados: artigos nos idiomas inglês ou 

português, publicados durante o período de 

2016 a 2021, que abordassem as temáticas 

idealizadas para esta pesquisa, além de 

estudos do tipo revisão, revisão de literatura 

meta-análise e disponibilizados na íntegra. Os 

critérios de exclusão foram artigos dupli-

cados, resumos, temas que não abordavam 

diretamente a proposta e que não atendessem 

aos critérios de inclusão. 

Após a seleção restaram 12 artigos, os 

quais foram submetidos à leitura na íntegra 

para a escrita desta revisão. Além dos artigos 

selecionados, foram incluídos também livros, 

como o Farmacologia de Rang e Dale, com o 

intuito de complementar a elaboração deste 

capítulo. Os resultados foram apresentados de 

forma descritiva, divididos em categorias 

temáticas abordando: a epidemiologia, os 

fatores de risco, a fisiopatologia, os sinais e 

sintomas, o diagnóstico e o tratamento do 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hipe-

ratividade na população adulta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Epidemiologia  

 

O TDAH tem uma prevalência estimada 

na infância de 4 % a 7 %, com evidências 

crescentes apontando para sua continuação na 

idade adulta entre 15 % e 65 % dos indivíduos. 

Evidências recentes apoiam a visão de que 

crianças com TDAH não "superam" o 

transtorno quando atingem a idade adulta e, 

além disso, o TDAH adulto não é 

necessariamente uma continuação do TDAH 

infantil, uma vez que uma proporção de 

adultos com TDAH não tem histórico do 

transtorno na infância. Dessa forma, essas 

observações sugerem a existência de duas 
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síndromes distintas com trajetórias de desen-

volvimento diferentes. (KATZMAN et al, 

2017). 

A prevalência de TDAH na população 

geral em adultos foi estimada em 2,5 % 

apresentando sintomas como: deficiência em 

prestar atenção aos detalhes, dificuldade de 

organização em tarefas e atividades, fala 

excessiva ou inquietação, dificuldade em 

relaxar, excesso de trabalho, esquecimento e 

distração. No entanto, apesar da prevalência 

relativamente alta de TDAH em adultos, 

muitas vezes não é diagnosticado correta-

mente (KATZMAN et al, 2017). 

Nota-se que o TDAH na infância 

geralmente é diagnosticado após encami-

nhamento dos pais ou professores, com os 

meninos sendo mais propensos a serem 

encaminhados para tratamento, uma vez que 

apresentam sintomas externos, como hiper-

atividade, inevitavelmente mais perceptíveis. 

Por outro lado, mulheres com TDAH são mais 

propensas a terem sintomas de internalização, 

resultando em um diagnóstico posterior e, 

mais tempo para desenvolver estratégias para 

mascarar os sintomas essenciais. Apesar 

disso, as mulheres com TDAH costumam ter 

maiores deficiências intelectuais do que os 

homens com o transtorno, e dessa forma, 

destaca-se a importância de reconhecer e 

administrar adequadamente essa população 

sub-representada (KATZMAN et al, 2017). 

 

Fatores de Risco 

 

O TDAH tem várias causas. Sabe-se que 

entre elas estão fatores genéticos, bio-

químicos, sensório-motores, fisiológicos e 

comportamentais, além de  baixo peso (< 

1.500 g no nascimento), traumatismo cra-

niano, deficiência de ferro, apneia obstrutiva 

do sono, exposição ao chumbo e fetal a álcool, 

tabaco e cocaína. Lesão neurológica está 

presente em 5% das crianças que apresentam 

a doença. Além disso, existem desigualdades 

nos sistemas dopaminérgicos e noradre-

nérgicos por conta da diminuição ou 

estimulação da atividade do tronco cerebral 

superior e tratos médio-frontais cerebrais 

(DANIELSON et al., 2018) 

 

Fisiopatologia 

 

Como os circuitos fronto-estrital são vias 

responsáveis por conectar o lobo frontal aos 

núcleos de base, e esses por sua vez, são 

responsáveis por mediar funções compor-

tamentais, motoras e cognitivas, por muito 

tempo a fisiopatologia do TDAH era 

considerada estritamente um mau funci-

onamento do circuito fronto-estriatal. Dessa 

forma, descartava-se uma possível falha nos 

demais circuitos neurais (CUPERTINO, 

2019). 

Entretanto, com o avanço da ciência, 

pode-se verificar que o TDAH na verdade é 

resultado do mau funcionamento de múltiplos 

sistemas neurais. Ele ocorre na junção do 

modelo simples - disfunção da região inibi-

tória devido a uma irregularidade no circuito 

fronto-dorsal-estrital, responsável por co-

nectar o córtex pré-frontal ao estriato dorsal - 

com o modelo alternativo - alteração nos me-

canismos motivacionais em decorrência da 

desregulação do circuito fronto-ventral-estri-

tal, responsável por ligar o estriado ventral as 

regiões frontais, em especial ao cíngulo ante-

rior e o córtex orbitofrontal (CUPERTINO, 

2019). 

Ainda, fortalecendo o mau funcionamento 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-nutricionais/defici%C3%AAncia-e-toxicidade-minerais/defici%C3%AAncia-de-ferro
https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-nutricionais/defici%C3%AAncia-e-toxicidade-minerais/defici%C3%AAncia-de-ferro
https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-pulmonares/apneia-do-sono/apneia-obstrutiva-do-sono-em-crian%C3%A7as
https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/ginecologia-e-obstetr%C3%ADcia/f%C3%A1rmacos-na-gesta%C3%A7%C3%A3o/f%C3%A1rmacos-na-gesta%C3%A7%C3%A3o#v26436779_pt
https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/ginecologia-e-obstetr%C3%ADcia/f%C3%A1rmacos-na-gesta%C3%A7%C3%A3o/f%C3%A1rmacos-na-gesta%C3%A7%C3%A3o#v26436779_pt


 

400 
 

   

Capítulo 47  
Saúde Mental Edição II 

 

dos circuitos está o polimorfismo do receptor 

DRD4 (transmissão noradrenérgica),que foi 

identificado nos adultos portadores de TDAH 

(CUPERTINO, 2019). Essa alteração vai 

contribuir para a desregulação das vias 

neurais, já que a dopamina, norepinefrina e 

acetilcolina são os principais neurotrans-

missores utilizados nessas vias. (ANDRADE 

et al., 2018). 

Além das fisiopatologias supracitadas, 

sabe-se ainda que o TDAH conta com grande 

influência genética, tendo herdabilidade 

moderadamente alta (CUPERTINO, 2019). 

Contudo, esses achados não são capazes de 

explicar todo o conjunto de prejuízo 

envolvido no TDAH (CUPERTINO, 2019) e 

se espera que com o maior desenvolvimento 

tecnológico na área da saúde seja possível 

obter a correta fisiopatologia da doença.  

 

Sinais e sintomas 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH) é caracterizado, de 

forma geral, pela capacidade diminuída de 

atenção, impulsividade e hiperatividade, seg-

undo a definição da comunidade americana de 

pesquisadores, educadores e estudantes em 

psicologia, de 2003. Na idade adulta, espe-

cificamente, as queixas mais comuns são 

desatenção, perda de foco, dificuldade de 

memória e organização, dificuldade para 

leitura e para reter informações (CASTRO & 

LIMA, 2018). 

Diante disso, a hiperatividade se manifesta 

em forma de inquietude ou agitação. A 

história do paciente, muitas vezes, acompanha 

dados que apontam incapacidade de desace-

lerar ou relaxar, atos de conversar excessi-

vamente, impaciência, impulsividade. Dados 

esses que ficam evidentes nos seguintes 

comportamentos: atitudes não pensadas, 

gastos monetários compulsivos e incon-

sequentes, instabilidade em relacionamentos, 

dirigir em alta velocidade, com consequente 

maior índice de acidentes e irritabilidade 

diante de engarrafamentos e filas, entre outros  

(CASTRO & LIMA, 2018). 

O TDAH afeta gravemente as atividades 

cotidianas na vida adulta. Os pacientes 

afetados podem apresentar histórico frequente 

de divórcios e separações; instabilidade 

profissional com dificuldade de continuar no 

mesmo trabalho por um período longo; 

rendimentos baixos em suas atividades e não 

realização das metas traçadas; dificuldade 

para cumprir uma rotina; esquecimentos e 

descuidos significativos. Os quadros são 

comumente acompanhados de depressão e 

baixa autoestima, dificuldades para se 

expressar, dificuldade de escutar e esperar a 

sua vez de falar, alcoolismo e abuso de 

substâncias. O importante fato de que o 

TDAH permanece, em alguns casos, durante 

a vida adulta, afetando-a negativamente, ainda 

é desconhecido por grande parte da 

população. Vale ressaltar que a patogenia da 

doença não apresenta correlação com fatores 

culturais ou com conflitos psicológicos, 

portanto o diagnóstico precoce é um dos 

carros-chefes para o bom resultado da 

terapêutica. Para isso, é necessário a detecção 

adequada dos sinais e sintomas, através de 

uma anamnese completa e correta (CASTRO 

& LIMA, 2018). 

 

Diagnóstico 

 

O diagnóstico do TDAH em adultos, 

apesar de ter se tornado mais frequente, ainda 
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é um transtorno sub-diagnosticado. Isso 

acontece por alguns motivos, o principal é a 

falta de preparo da parte médica para 

diferenciar esse transtorno de outros quadros 

de sofrimento mental, devido à alta 

complexidade dos sintomas (ANBARASAN 

et al., 2020). 

O TDAH foi considerado e estudado, 

durante muitos anos, como uma doença que 

acontecia na infância e mais comum nos 

meninos, porém com o avanço das pesquisas 

já é notório que 60 % das crianças diag-

nosticadas permanecem a apresentar sintomas 

na vida adulta, além da diminuição da 

diferença na prevalência entre homens e 

mulheres. Também é importante pontuar a 

disparidade entre o número de diagnosticados 

e dos que realmente recebem tratamento 

quando comparados os casos na infância dos 

da fase adulta. Nos EUA, apenas 10,9 % dos 

adultos com TDAH estavam em tratamento, 

embora 40 % dos adultos acometidos tenham 

buscado o tratamento durante o ano anterior 

(ANBARASAN et al, 2020). 

Alguns pontos importantes a se considerar 

sobre o diagnóstico, quando comparado com 

crianças, é como o paciente lida com os 

sintomas durante o percorrer da sua vida, 

muitas vezes sem diagnóstico e o tratamento 

adequado (WEIBEL et al., 2020). Por isso 

uma anamnese psiquiátrica eficaz torna-se tão 

importante, junto à investigação da infância, 

relatada pelo próprio paciente, mas de 

preferência realizada juntamente com os pais 

ou responsáveis (ANBARASAN et al., 2020). 

A adolescência com TDAH é um período 

em que prevalece a hiperatividade e a 

impulsividade, devido a presença dessas 

características de forma natural nessa fase da 

vida, e por consolidar a personalidade do 

indivíduo. Um transtorno bem diagnosticado 

e tratado torna-se muito importante. Isso ajuda 

a minimizar comportamentos que podem se 

tornar patológicos na vida adulta, como uso de 

substâncias, comportamento sexual de risco, 

além de aumentar os índices de ansiedade e 

depressão, o que dificulta ainda mais o 

diagnóstico (WEIBEL et al., 2020). 

Outra dificuldade enfrentada na hora de 

diagnosticar é quando há suporte familiar, alta 

capacidade intelectual, boa capacidade de 

enfrentamento e resiliência às dificuldades, e 

até a habilidade de mascarar os sintomas na 

frente dos outros. Essas características podem 

a ocultar os sintomas por um tempo, na 

infância e na adolescência. Ter um bom 

histórico escolar, por exemplo, para alguns 

profissionais, poderia ser o critério de ex-

clusão da TDAH, já que por muito tempo se 

acreditou que todos teriam que ter uma 

dificuldade na escola para realmente ser 

portador do TDAH (WEIBEL et al., 2020). 

Devido a tantos empecilhos, foram criados 

critérios diagnósticos, questionários autoava-

liativos e preconizada a realização de entre-

vista com familiares, a fim de padronizar e 

facilitar tais diagnósticos (WEIBEL et al., 

2020). Um exemplo está na utilização do 

Adult Attention-deficit/hyperactivity disorder 

Self-Report Scales (ASRS), uma série de 18 

questões autoavaliativas que possuem o 

potencial de identificar aquelas pessoas com 

um potencial para o TDAH. O Quadro 47. 1 

traz o questionario de forma reduzida e tem a 

pontuação feita de acordo com a frequência 

dos sintomas nos últimos 6 meses, sendo 0 = 

nunca, 1 = raramente, 2 = às vezes, 3 = 

frequentemente, 4 = muito frequentemente 

(ANBARASAN et al, 2020). 
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Quadro 47. 1 Questões do ASRS-5 pontuadas com base na frequência dos sintomas  

Perguntas baseadas no DSM-5 

1. Com que frequência você tem dificuldade em se concentrar no que as pessoas estão lhe dizendo, 

mesmo quando estão falando diretamente com você? 

2. Com que frequência você se levanta de seu lugar em reuniões ou outras situações em que se 

espera que você permaneça sentado? 

3. Com que frequência você tem dificuldade para espairecer e relaxar quando tem tempo para si 

mesmo? 

4. Quando você está conversando, com que frequência você termina as frases das pessoas com 

quem está falando antes que elas possam terminá-las? 

Perguntas não baseadas no DSM-5 

5. Com que frequência você adia as coisas até o último minuto? 

 6. Com que frequência você depende de outras pessoas para manter sua vida em ordem e cuidar 

dos detalhes? 

Fonte: Adaptado de ANBARASAN et al. (2020). 

Uma entrevista eficaz tanto com o 

paciente quanto com os familiares é essencial 

para o fechamento do diagnóstico. O conjunto 

das duas é capaz de deixar o histórico dos 

sintomas durante a infância mais rico, devido 

a falta de lembrança dela durante os primeiros 

anos de vida (ANBARASAN et al, 2020). 

Ainda de acordo com Anbarasan et al. (2020) 

alguns outros critérios precisam ser consi-

derados, como a resposta para as seguintes 

perguntas: 

1. Há sinais claros de falta de atenção, 

hiperatividade e impulsividade? 

2. Pode a dificuldade de funcionalidade 

ser vista na escola, no trabalho, nos ambientes 

sociais e na vida cotidiana? 

3. Os sintomas podiam ser observados 

desde a infância? Ou, poderia os sintomas 

estarem presentes, porém não percebidos 

4. Poderia os sintomas serem atribuídos a 

fatores externos, como a falta de dedicação ou 

circunstâncias ambientais? 

5. Poderia os sintomas serem atribuídos a 

outras condições médicas ou diagnósticos 

psiquiátricos? 

6. Há alguma comorbidade psiquiátrica 

que também poderia ser considerada? 

(ANBARASAN et al, 2020) 

 

Tratamento 

 

O tratamento farmacológico para o TDAH 

consiste principalmente na administração de 

medicamentos estimulantes, estruturalmente 

modificados a partir da anfetamina, como: 

dextroanfetamina (Adderall), Lisdexanfeta-

mina (Venvanse), Metilfenidato (Ritalina e 

Concerta), dentre outros (MOURA et al., 

2018). 

O medicamento mais utilizado no Brasil e 

no mundo e que cresce seu uso cada vez mais 

é o Metilfenidato. De acordo com dados 

levantados por Domitrovic et al. (2017), o uso 
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desse fármaco em dez anos no país aumentou 

em 775 % (DOMITROVIC, et al., 2017). O 

metilfenidato é capaz de aumentar de forma 

profunda e sustentada a concentração de nora-

drenalina e dopamina extracelular (RANG et 

al., 2011). Este fármaco atua na melhora dos 

principais sintomas do TDAH, além de agir 

sobre os comportamentos associados à do-

ença, como: desempenho escolar prejudicado, 

função social, sonolência diurna e cataplexia 

(RITALINA, 2020.) 

As anfetaminas atuam promovendo a 

liberação de catecolaminas e inibindo a 

captura das mesmas. Logo, elas permanecem 

mais tempo na fenda sináptica. Os principais 

efeitos adversos dessa classe de drogas são a 

estimulação locomotora, euforia, excitação, 

nervosismo, insônia, cefaleia, aumento da 

resistência, anorexia, além disso, possui ação 

simpatomiméticas periféricas, promovendo a 

elevação da pressão arterial e constipação 

(RANG et al., 2011; DOMITROVIC, et al., 

2017). Em doses mais elevadas pode causar 

crises de pânico e paranoicas (RANG et al., 

2011). 

Sabe-se que as anfetaminas causam uma 

sensação de confiança, hiperatividade, au-

mento do impulso sexual, sensação de bem-

estar, além da diminuição de cansaço. Por 

isso, muitas pessoas tornam-se dependentes à 

essa classe. Alguns desses pacientes têm 

como comportamento padrão o aumento 

progressivo da dose, além de episódios 

isolados nos quais o paciente toma o remédio 

descontroladamente e muitas vezes ao longo 

do dia. (RANG et al., 2011) 

Devido ao fato dos fármacos produzirem 

taquifilaxia (efeito decrescente do medica-

mento, ou seja, a cada nova dose, a eficácia 

diminui), serem muito tolerantes e pro-

vocarem dependência rapidamente, hoje o 

tratamento para TDAH é multimodal e 

compreende a terapia psicológica, farmaco-

lógica e o acompanhamento familiar. O 

auxílio dos pais, seja pelo treinamento, psico-

educação ou manejo comportamental, é 

fundamental para que eles compreendam 

aspectos do tratamento e auxiliem na adesão 

ao mesmo (BERTOLDO et al., 2018). 

O tratamento psicoterápico consiste 

basicamente na terapia cognitivo-compor-

tamental. Pode basear-se na reestruturação 

cognitiva, substituição de crenças, pensa-

mentos e formas de interpretar situações e 

vivências. Além disso, é benéfico a adoção de 

planejamentos e atitudes mais organizadas, 

com o objetivo de pensar e lidar com 

problemas que podem estar sendo prejudiciais 

(ANDRADE, et al., 2007). 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo indica que pessoas com 

TDAH apresentam sintomas como: falha em 

prestar atenção aos detalhes, dificuldade de 

organizar tarefas e atividades, fala excessiva 

ou inquietação, dificuldade em relaxar, 

excesso de trabalho, esquecimento e dis-

tração. No entanto, apesar da prevalência 

relativamente alta de TDAH em adultos, 

muitas vezes não é diagnosticado corret-

amente, sendo imprescindível para isso, a 

capacitação dos profissionais da saúde, em 

especial os da atenção básica, a fim de 

aprimorar a precisão diagnóstica e garantir 

melhoria da vida social, e do desempenho no 

trabalho ou escola. 

Além disso, o TDAH não tem uma causa 

única específica e, por isso, o profissional de 

saúde deve estar atento para que não perca de 
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vista todas as possíveis origens do TDAH, 

para que trate adequadamente o paciente 

tendo em vista sua individualidade e o trata-

mento mais utilizado na atualidade consiste 

no tratamento combinado: farmacológico, 

psicológico e orientações para professores e 

familiares

. 
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INTRODUÇÃO 

 

O transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH) é uma patologia do 

neurodesenvolvimento caracterizada pela 

persistência de dificuldades atencionais, além 

de impulsividade e hiperatividade. O trans-

torno possui origem multifatorial o qual 

normalmente inicia-se na infância, podendo 

persistir na idade adulta. A manifestação 

clínica é heterogênea, bem como os sistemas 

neurológicos envolvidos. As implicações na 

qualidade de vida, principalmente das crian-

ças e adolescentes, são diversas, como a exis-

tência de comorbidades e dificuldades esco-

lares e sociais (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2015).  

Assim, o objetivo dessa revisão de lite-

ratura é compreender os principais aspectos 

envolvidos no TDAH, dando ênfase à 

explanação do diagnóstico e do tratamento 

empregados.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa 

realizada no período de junho de 2020 a 

agosto de 2021, cuja intenção é discutir os 

vários aspectos que abrangem o TDAH dando 

enfoque ao diagnóstico e tratamento. A 

pesquisa foi realizada nas bases de dados 

digitais PubMed, Medical Literature Analysis 

and Retrievel System Online (Medline) e Scie-

ntific Electronic Library Online (ScieELO). 

Os descritores, em inglês, encontrados nos 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), 

foram: “Attention Deficit Disorder with 

Hyperactivity”, “Diagnosis”, “Neurodeve-

lopmental Disorders” e “Therapy”. Dessa 

busca foram encontrados 42 artigos, poste-

riormente submetidos aos critérios de seleção, 

em que as autoras selecionaram os mais 

relevantes e que se adequavam à abordagem 

pretendida no trabalho.  

Os critérios de inclusão foram: artigos nos 

idiomas inglês, português e espanhol, 

publicados no período de 2011 a 2021 e que 

abordavam as temáticas propostas para esta 

pesquisa, estudos do tipo revisão e meta-

análise, disponibilizados na íntegra. Os 

critérios de exclusão foram: artigos dupli-

cados, disponibilizados na forma de resumo, 

que não abordavam diretamente a proposta 

estudada e que não atendiam aos demais 

critérios de inclusão. Após os critérios de 

seleção restaram 15 artigos que foram 

submetidos à leitura minuciosa para a coleta 

de dados.  

Além disso, utilizaram-se livros e o 

Manual de Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais - DSM V. Os resultados 

foram apresentados em uma pesquisa 

qualitativa, por meio de descrição das infor-

mações coletadas, divididos em categorias 

temáticas abordando: definição e contexto 

geral do transtorno ao longo do tempo; 

epidemiologia, etiologia e fatores de risco 

mais prevalentes nas bases de dados; 

manifestações clínicas; diagnóstico, com 

ênfase nos atuais critérios diagnósticos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Definição e contexto geral 

 

Na literatura, há menção de sintomas 

correlatos com os do TDAH desde o século 

XIX. Contudo, o termo transtorno de déficit 

de atenção (TDA) passou a ser utilizado 

apenas em 1980, através da divulgação do 
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DSM- III (Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais). Em 1987, houve 

uma atualização desse manual, o qual 

ratificou a relevância da hiperatividade nos 

casos relatados. Desde então, o distúrbio é 

descrito como TDAH (VALENÇA & 

NARDI, 2015).  

A CID-10 (Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde) classifica o 

TDAH (F90.0) como um transtorno 

hipercinético. Essa síndrome hipercinética é 

caracterizada por distraibilidade e baixa 

concentração, na qual durante a infância é 

marcante a hiperatividade e na adolescência a 

hipoatividade. Além disso, os indivíduos 

acometidos pelo transtorno não costumam 

persistir nas atividades cognitivas e tendem a 

iniciar outras atividades sem concluí-las 

(LOUZÃ NETO, 2011).  

 

Epidemiologia 

 

A prevalência do TDAH é mundialmente 

pesquisada, principalmente devido ao au-

mento dos números de diagnósticos e 

tratamentos. Estudos baseados no DSM-V 

apontam a incidência ao redor do mundo de 5 

% entre os jovens com até 18 anos e 2,5 % 

entre os adultos. Entretanto, na literatura são 

encontradas prevalências de até 18 %. Essa 

discrepância entre as taxas de prevalência 

deve-se aos diferentes critérios diagnósticos 

utilizados, ao tipo de amostra, à idade e às 

características regionais e culturais. Conforme 

o Center for Disease Control and Prevention 

(CDC), nos anos de 2013 a 2015, 10,4 % dos 

norte-americanos possuíam TDAH 

(SUCUPIRA, 2019).  

As taxas de prevalência na população 

brasileira variam em 1 % a 18 % aproximada-

mente. Evidências sugerem que apesar do 

aumento do número de pessoas em tratamento 

para o TDAH, esse número ainda é muito 

inferior ao provável número de indivíduos 

acometidos pelo transtorno, inclusive no 

Brasil. Quanto à prevalência entre os sexos, o 

TDAH é mais frequente no sexo masculino 

em todas faixas etárias. Em consonância com 

o DSM-5, a proporção durante a infância é de 

2,4 meninos para uma menina e na idade 

adulta de 1,6 homem para uma mulher. 

Contudo, é válido pontuar que quando são 

consideradas amostra clínicas, a proporção 

em meninos torna-se mais alta, aproximada-

mente 4-6:1, devido ao maior encaminha-

mento deles para o tratamento de hipera-

tividade e impulsividade (POLANCZYK & 

ROHDE, 2016). Observa-se, ainda, que o 

crescimento da prevalência do TDAH em 

crianças está relacionado com a aceitação 

desse diagnóstico e do seu tratamento 

farmacológico, além da mudança de pers-

pectiva sobre o comportamento infantil pelos 

pais (SUCUPIRA, 2019). 

 Estudos mostram que 50 % das crianças 

afetadas pelo distúrbio têm sintomas do 

TDAH na idade adulta. Ademais, as 

comorbidades são comuns e estima-se que 

ocorram em 60 a 80 % dos pacientes adultos 

com TDAH. Entre elas podem ser citadas 

transtornos do humor, transtornos de 

ansiedade, transtornos de personalidade e uso 

de substâncias lícitas e ilícitas. A prevalência 

de TDAH nos transtornos relacionados ao 

álcool foi de 4 a 14 %, diagnosticada de 

acordo com os critérios do DSM-IV. Entre as 

drogas ilegais, cannabis, estimulantes e 

opiáceos foram os mais comuns. No entanto, 
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as proporções variaram amplamente entre os 

participantes de diferentes países. De acordo 

com os critérios do DSM-V, em todas as 

substâncias viciantes, o TDAH comórbido foi 

determinado em 7-32 % dos casos (DIRKS et 

al., 2017).  

 

Etiologia e fatores de risco  

 

A etiologia do TDAH ainda não é 

precisamente esclarecida na literatura. 

Entretanto, investigações de base etiológica 

revelam uma grande heterogeneidade de 

fatores que influem no desenvolvimento do 

transtorno. Nesses estudos são citados os 

aspectos comportamentais, ambientais, 

genéticos e fisiológicos. De acordo com esses 

trabalhos, o TDAH possui um componente 

genético substancial, determinante no 

desenvolvimento de 75 % dos casos, o que 

significa uma alta herdabilidade do 

transtorno. Esse argumento é baseado em 

estudos genéticos clássicos, nos quais foram 

comparadas a prevalência familiar da doença 

entre gêmeos e filhos adotivos. O resultado 

indicou a prevalência em proporção de 3:1, 

respectivamente, entre pais biológicos e 

adotivos de crianças com o transtorno, além 

da possibilidade de duas a oito vezes maior em 

genitores das crianças acometidas do que nos 

habitantes em geral. 

O alvo dos estudos de genética molecular 

sobre o TDAH é a investigação de “genes 

candidatos” que codificam constituintes 

dopaminérgicos, noradrenérgicos e seroto-

ninérgicos envolvidos na fisiopatologia do 

transtorno. Através da análise de neuro-

imagens de pessoas com TDAH, observou-se 

que o córtex pré-frontal direito, os gânglios da 

base e o cerebelo deles são menores do que o 

de indivíduos sadios. Dados neuro-psico-

lógicos corroboram com essa observação, 

visto que crianças portadoras do transtorno 

apresentam prejuízo em funções executivas 

relacionadas às áreas subcorticais e ao lobo 

frontal, como atenção, percepção, compo-

rtamento, planejamento e organização. Diante 

dessas disfunções cerebrais, o primeiro gene 

investigado foi o SLC6A3, codificador do 

transportador de dopamina (DAT1, o qual 

corrobora com o processamento da fluência 

verbal, do conhecimento e da vigilância. 

Alguns fármacos utilizados no tratamento do 

TDAH inibem a proteína codificada pelo 

DAT1, a qual é responsável pela recaptação 

do neurotransmissor na fenda sináptica. Além 

desse, há o gene DRD4 do receptor D4 de 

dopamina, associado ao traço de “procura de 

novidades”. O TDAH também é vinculado as 

vias noradrenérgicas e serotoninérgicas. 

Dados neurobiológicos evidenciam que essas 

projeções noradrenérgicas modulam funções 

corticais, como motivação e foco, por meio 

dos receptores do tipo alfa 2 (gene ADRA2A). 

Ademais, o sistema dos receptores seroto-

ninérgico (gene 5-HTT) interfere no processo 

de inibição, impulsividade e agressividade. 

Outros genes e síndromes relevantes são: 

DRD4, DRD5, DBH, 5HT1B, SNAP25, 

Sindrome do X-frágil e da deleção 22q11 

(ROMAN et al., 2011; ANDRADE & 

VASCONCELOS, 2018).  

Quanto aos fatores de risco psicossociais e 

ambientais potencialmente associados ao 

TDAH, há correlações variadas com: baixo 

peso ao nascer; uso de tabaco durante a 

gravidez; deficiência nutricional; ocorrência 

de abuso infantil ou negligência; residência 

em lares adotivos; exposição a agentes 

neurotóxicos e à infecções e consumo de 



  

410 
 

   
Capítulo 48  

Saúde Mental Edição II 
 

álcool. Fatores temperamentais estão asso-

ciados a aspectos não específicos do TDAH, 

como menores níveis de inibição compor-

tamental, controle através da contenção, busca 

por novidades, entre outros elementos listados 

no DSM-5 (MARTINHAGO et al., 2019). Os 

fatores fisiológicos relatados na literatura são: 

distúrbios do sono, déficit nutricional, defi-

ciência auditiva e visual, distúrbios meta-

bólicos e epilepsia (DIRKS et al., 2017). 

Transtornos mentais parentais associam-

se, em alguns casos, a transtornos psiqui-

átricos na prole. Filhos de mães depressivas 

possuem uma probabilidade de duas a cinco 

vezes mais alta de apresentar sintomas do 

TDAH quando comparados aos filhos de 

mães sem depressão. Um meio conflitante e 

desacolhedor também pode agravar os 

sintomas de depressão, déficit de atenção, 

hiperatividade e impulsividade. Consequente-

mente, as manifestações clínicas em crianças 

predispostas ao transtorno são potencializadas 

(NARDI et al., 2015).  

Existem pesquisas, as quais vinculam a 

doença com exposição pré-natal a fatores de 

risco e complicações durante o parto. O 

tabagismo durante a gestação é relacionado ao 

risco de evolução da síndrome hipercinética 

no filho. Estudos com animais mostraram que 

a exposição pré-natal à nicotina provoca 

hiperatividade nos recém-nascidos e, em 

alguns casos, nas crianças mais velhas. Além 

da hiperatividade, o fumo pode ocasionar 

baixo peso ao nascimento, prematuridade e 

natimortalidade. Desse modo, o hábito de 

fumar durante a gravidez foi associado a um 

risco quatro vezes maior de TDAH durante o 

desenvolvimento infantil. Observou-se, ainda, 

que o consumo exagerado de álcool por 

grávidas ampliou o risco de malformações 

congênitas, transtornos neuropsiquiátricos e 

comprometimento cognitivo na prole. Logo, 

filhos de mães etilistas têm maior chance de 

apresentar sintomas centrais do TDAH. 

Outros fatores de risco relatados na literatura 

sobre a gestação e o parto são: estresse psico-

lógico e ansiedade materna, asfixia neonatal, 

síndrome de angústia respiratória e eclâmpsia. 

Portanto, é fundamental destacar que os 

estudos evidenciam a associação proba-

bilística desses fatores comportamentais e 

ambientais com o TDAH, sem necessaria-

mente estabelecer uma relação de causalidade 

(ABREU & OLIVEIRA, 2011; NARDI et al., 

2015).  

Além da etiologia e fisiopatologia, 

investigou-se as alterações neuropsicológicas 

do TDAH. A partir disso, foram propostos 

modelos sobre a função pré-frontal, processos 

comportamentais e cognitivos, desses indiví-

duos. Um desses modelos é a Teoria da 

Autorregulação de Barkley, a qual associa um 

déficit no controle inibitório ao TDAH. 

Consoante a teoria, a inibição comporta-

mental controla: memória de trabalho; autor-

regulação do afeto, motivação e excitação; 

internalização do discurso e reconstituição. 

Assim, a falha no controle inibitório do 

comportamento dificulta a realização e persis-

tência de tarefas e tolerância comportamental 

(WAGNER et al., 2016). 

 

Manifestações clínicas  

 

O quadro clínico do TDAH é marcado 

pela sintomatologia de desatenção, hipera-

tividade e impulsividade. Esses sintomas 

podem acontecer isoladamente ou combi-

nados, além de ser modulados por outros 

transtornos psiquiátricos, pela capacidade 
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cognitiva global do indivíduo e pela relação 

social (familiar e educacional). Dessa forma, 

devem ser contextualizados na história clí-

nica. É importante destacar que a aprese-

ntação clínica sofre alterações ao longo dos 

estágios de desenvolvimento. Nas crianças, os 

primeiros sinais podem ser constatados na 

fase pré-escolar (4 a 6 anos). Durante esse 

período, acentuam-se os sintomas de hipe-

ratividade e impulsividade e, em alguns casos, 

de agressividade. Logo, essas crianças têm 

dificuldade em seguir focadas durante as 

atividades, como escutar uma história e 

construir um quebra-cabeça, além de sofrerem 

acidentes constantemente devido a agitação 

(POLANSKY & ROHDE, 2017).  

Na fase escolar, a desatenção torna-se 

mais evidente, prejudicando o desempenho 

escolar e o relacionamento familiar. Os sin-

tomas manifestam-se essencialmente como: 

aparentar “sonhar acordado”, distratibilidade 

em sala de aula, não completar as atividades 

escolares e ser desorganizado, descumprir 

instruções dos professores, esquecer recados e 

ações e perder objetos facilmente. É válido 

pontuar que atividades mais estimulantes, 

como videogame e computação, mantêm mais 

facilmente a atenção de crianças com esse 

déficit. Quanto à hiperatividade, há inqui-

etação motora demasiada, dificuldade de 

continuar sentados por longo tempo, correm 

frequentemente “a todo vapor”, além de sentir 

a necessidade de mexer em algum objeto ou 

agitar as mãos e os pés. A impulsividade apre-

senta-se nas respostas precipitadas, discurso 

excessivo e contrariedade de aguardar a vez 

(POLANSKY & ROHDE, 2017).  

Na adolescência, a hiperatividade costuma 

ser menos notória, à medida que a impul-

sividade e desatenção podem deflagrar. Os 

adolescentes com TDAH têm dificuldade na 

organização, no planejamento e no efetu-

amento de atividades seguindo prazos. Ainda 

é comum procrastinação, atrasos, esque-

cimento, comportamento inquieto, compulsão 

alimentar e uso de substâncias lícitas e ilícitas. 

Esses sintomas acarretam problemas aca-

dêmicos, conflitos familiares e desvios de 

conduta (POLANSKY & ROHDE, 2017) 

Escolares com TDAH apresentam probl-

emas de leitura e decodificação e substituição 

de palavras, visto que o déficit de atenção e a 

falha na memória de trabalho dificultam o 

processamento fonológico e a compreensão 

do texto. Além disso, muitas crianças e ado-

lescentes sofrem o estigma de “fracassados”. 

O baixo desempenho escolar é uma 

consequência relevante do TDAH para as 

crianças e adolescentes, por isso o assunto é 

amplamente debatido no meio educacional. 

Logo, as escolas precisam estar cientes dessas 

dificuldades a fim de promover uma proposta 

pedagógica adequada aos alunos com o 

transtorno (UVO et al., 2017). 

Nota-se que, apesar da atenuação da 

hiperatividade durante a adolescência, a 

maioria dos adultos portadores do TDAH 

apresentam a tríade sintomatológica de 

desatenção, hiperatividade e impulsividade, 

além de diversas complicações. É funda-

mental ressaltar que os sintomas desen-

volvidos na vida adulta não equivalem neces-

sariamente aos da infância e adolescência. No 

adulto, o indício da hiperatividade perpassa 

pela abundância de atividades e/ou trabalhos 

e pela dificuldade de relaxar. Já a impul-

sividade revela-se nos problemas conjugais e 

na imprudência automobilística, por exemplo. 

A desatenção provoca prejuízos nas ativi-

dades as quais requisitam organização, 
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planejamento e empenho mental por muito 

tempo (MATTOS, 2011). De maneira geral, o 

TDAH repercute nas atividades laborais, 

provocando ineficiência, obstáculos profis-

sionais, absenteísmo e labilidade motiva-

cional. Além disso, pode haver prejuízo 

financeiro, devido a gastos impulsivos, e 

problemas emocionais que reverberam na 

qualidade de vida (CASTRO & LIMA, 2018).  

 

Diagnóstico 

 

O diagnóstico TDAH é clínico e é 

instituído mediante a história e exame clínico 

do paciente. Durante a avaliação médica, 

precisam ser coletadas informações sobre o 

início dos sintomas e a interferência deles na 

vida do paciente. Ainda é cabível questionar 

em quais ambientes os sintomas deflagram e 

se há história familiar positiva para o 

transtorno. Como mencionado anteriormente, 

os critérios diagnósticos do TDAH foram 

atualizados ao longo do tempo, sendo 

utilizados atualmente o DSM-V e o CID-10. 

A quinta edição do Manual Diagnóstico e 

Estatístico dos Transtornos Mentais da 

Associação Americana de Psiquiatria (DSM-

V) agrega os sintomas em duas dimensões: 

desatenção e hiperatividade/impulsividade 

(POLANSKY & ROHDE, 2017).  

Segundo a Associação Americana de 

Psiquiatria, o TDAH pode ser caracterizado 

em predominantemente desatento, predomi-

nantemente hiperativo/impulsivo e combina-

do, de acordo com a quantidade de sintomas 

apresentados, os quais interferem no nível do 

desenvolvimento e no âmbito educacional, 

social e profissional. Tanto no aspecto da 

desatenção, como no da hiperativida-

de/impulsividade, devem persistir, por no 

mínimo seis meses, presente antes dos doze 

anos, seis ou mais sintomas para o diagnóstico 

em crianças e cinco ou mais sintomas em 

adolescentes a partir dos 17 anos e em adultos. 

É importante destacar que eles não se 

restringem a um indício de comportamento 

opositor, hostilidade ou problemas de 

compreensão (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2015). Segundo o Quadro 

48.1 os critérios para o diagnóstico de TDAH 

são:  

 

Quadro 48. 1 Critérios diagnósticos do DSM-5 para o TDAH  

  

A. Um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere no 
funcionamento e no desenvolvimento, conforme caracterizado por (1) e/ou (2): 

1. Desatenção:  

a. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas 
escolares, no trabalho ou durante outras atividades. 

b. Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. 

c. Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente.  

d. Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, 
tarefas ou deveres no local de trabalho.  

e. Frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades.  



  

413 
 

   
Capítulo 48  

Saúde Mental Edição II 
 

f. Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço 
mental prolongado.  

g. Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades.  

h. Com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas. 

2. Hiperatividade e impulsividade:  
a. Frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira.  

b. Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado (p. 
ex., sai do seu lugar em sala de aula, no escritório ou em outro local de trabalho ou em outras 
situações que exijam que se permaneça em um mesmo lugar).  

c. Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado. (Nota: Em 
adolescentes ou adultos, pode se limitar a sensações de inquietude.)  

d. Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente.  

e. Com frequência “não para”, agindo como se estivesse “com o motor ligado”.  

f. Frequentemente fala demais.  

g. Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída.  

i. Frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez.  

j. Frequentemente interrompe ou se intromete.  

B. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estavam presentes antes dos 12 
anos de idade. 

C. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em dois ou mais 
ambientes.  

D. Há evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou 
profissional ou de que reduzem sua qualidade. 

E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou outro transtorno 
psicótico e não são mais bem explicados por outro transtorno mental. 

Fonte: Adaptado de American Psychiatric Association, 2015. 

 

Seguindo esses critérios, pode-se 

determinar o subtipo do TDAH. Quando os 

critérios de desatenção e hiperatividade-

impulsividade estiverem presentes nos úl-

timos seis meses, o transtorno é classificado 

em combinado (CID-10 F90.2). Caso o 

critério de desatenção seja preenchido por no 

mínimo seis meses, mas não o de hipe-

ratividade-impulsividade, o transtorno é clas-

sificado em predominantemente desatento 

(CID-10 F90.0). Caso o critério de hipe-

ratividade-impulsividade seja preenchido por 

no mínimo seis meses, mas não o de 

desatenção, o transtorno é classificado em 

predominantemente hiperativo/impulsivo 

(CID-10 F90.1). Ainda é possível dimen-

sionar a gravidade do transtorno em: leve, 

quando houver poucos sintomas, os quais não 

causam grandes prejuízos; moderada, sinto-

mas e prejuízos no entre “leve” e “grave” e 
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grave, presença de sintomas além dos 

necessários para o diagnóstico e acentuado 

prejuízo social e profissional. Nesse contexto, 

é pertinente destacar que enquanto o DSM-V 

reúne os sintomas em duas dimensões, o CID-

10 os agrupa em três: desatenção, hipera-

tividade e impulsividade. Dessa forma, para o 

diagnóstico segundo o CID-10, faz-se 

necessária a ocorrência de sintomas das três 

dimensões. Como integrante da avaliação 

médica, deve-se investigar a presença de 

outras comorbidades para diferenciá-los do 

TDAH, como transtorno de oposição e de 

ansiedade. Também são relevantes as 

avaliações complementares, dentre elas a 

visual, auditiva, neurológica, cognitiva e 

psicológica, as quais auxiliam a exclusão de 

patologias (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2015; POLANSZY & 

ROHDE, 2017). 

Além desses critérios diagnósticos, a 

aplicação da escala SNAP-IV, por pais e 

professores, pode ajudar no acompanhamento 

das crianças com TDAH. Essa escala é 

fundamentada nos critérios do DSM-IV e nos 

sintomas do Transtorno desafiador de opo-

sição (TDO). É composta por um questionário 

com vinte e seis tópicos dos quais 9 referem-

se à desatenção, 9 ao comportamento 

hiperativo-impulsivo e 8 ao comportamento 

compulsivo. Através da pontuação dos itens, 

é calculada a frequência dos sintomas na 

criança (COSTA, 2019).  

Mediante estudos clínicos, observou-

se uma alta prevalência de comorbidades em 

pessoas cujos sintomas correspondem aos 

critérios diagnósticos do transtorno de déficit 

de atenção/hiperatividade. Outra patologia 

comórbida com o TDAH é o transtorno 

bipolar, visto que os indivíduos podem 

apresentar aumento da atividade, problema de 

concentração, acentuada impulsividade e 

labilidade emocional, episodicamente. Nesse 

contexto do TDAH no adulto, é válido 

ressaltar a dificuldade do estabelecimento do 

diagnóstico, devido a correspondência de 

sintomas comórbidos e a pouca adequação 

dos critérios diagnósticos para essa faixa 

etária (CASTRO & LIMA, 2018). São citadas 

abaixo na Quadro 48. 2, as comorbidades 

mais prevalentes, de acordo com a faixa 

etária.  

 

Quadro 48. 2. Comorbidades mais prevalentes por faixa etária  
 

Comorbidades mais prevalentes nas crianças e 

adolescentes 

Comorbidades mais prevalentes nos 

adultos 

Transtorno de oposição desafiante Transtorno desafiador opositivo 

Transtorno da conduta Transtorno de conduta 

Transtorno disruptivo de desregulação do humor Atraso de aprendizagem 

Transtorno específico da aprendizagem (dislexia, 

disgrafia e discalculia). 

Transtorno de personalidade antissocial 

Comportamento bipolar Transtorno de tiques 

Transtorno de ansiedade Transtorno de ansiedade 

Transtorno de tique Dependência de nicotina e álcool 

Transtorno do espectro autista Depressão 

Fonte: Adaptado de AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2015. 
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Tratamento  

 

O tratamento do TDAH perpassa por uma 

abordagem multimodal com intervenções 

farmacológicas e psicossociais. Dessa forma, 

além dos sintomas específicos, o tratamento 

envolve o abrandamento de prejuízos acadê-

micos, profissionais, sociais e familiares 

(SUCUPIRA, 2019). Isso é realizado através 

de formas de tratamentos distintas, a qual é 

destinada a cada paciente de forma individual 

a depender das suas subjetividades. A 

exemplo dessas condições estão o quadro clí-

nico que o indivíduo apresenta, ou seja, de 

forma a abranger todo espectro do TDAH ou 

se está associada a outra desordem psíquica. 

Dentre essas modalidades adotadas estão as 

intervenções comportamentais, a farmaco-

terapia, a terapia combinada e as intervenções 

escolares. Todo o processo é organizado 

através de uma coordenação do cuidado, a 

qual envolve a participação da família e do 

paciente para estabelecer metas específicas da 

modalidade de tratamento adotada. Essa 

relação entre o paciente e a família com o 

processo de acompanhamento é de funda-

mental importância para adesão do paciente 

ao tratamento e, por consequência, fomenta 

chances maiores de um melhor prognóstico 

(KRULL, 2021).  

As modalidades de tratamento elaboradas 

também variam de acordo com a faixa etária 

do paciente. Para crianças em idade pré-

escolar é indicada a terapia comportamental, a 

qual pode ser utilizada por pais, professores e 

pessoas próximas no convívio do paciente. 

Nessa faixa etária, ainda podem ser utilizadas 

outras formas de tratamento, como medi-

cações estimulantes, dependendo do quadro 

clínico e das metas-alvos estabelecidas para o 

tratamento. No entanto, o tratamento farma-

cológico não é recomendado para crianças 

menores de cinco anos de idade, sendo a 

abordagem psicossocial o mais indicado. 

Dessa forma, a terapia comportamental vai 

atuar por meio da alteração do espaço físico e 

social com o objetivo de moldar o compor-

tamento do indivíduo. Nesse processo são 

utilizadas técnicas de recompensa, conse-

quências não punitivas e ensinamento de 

condutas. Diante disso, como técnicas utili-

zadas temos o reforço positivo, tempo limite e 

custo de resposta. Algumas medidas que 

podem ser adotadas envolvem principalmente 

o estabelecimento de uma rotina, por meio de 

uma programação diária. Outro exemplo é 

promover locais fixos e lógicos, para a criança 

guardar seus materiais escolares e brinquedos. 

No contexto escolar, é cabível aulas de 

reforço, assento preferencial e adequação de 

atividades e provas. Desse modo, é funda-

mental a compreensão dos pais sobre o 

transtorno, além do suporte familiar (KRULL, 

2021; POLANCZYK & ROHDE, 2016).  

Para crianças em idade escolar e 

adolescentes, é indicada a combinação de 

terapia comportamental e medicamentosa. O 

processo terapêutico farmacológico envolve 

etapas, as quais correspondem à escolha do 

agente farmacológico, titulação da dose e 

manutenção da terapia medicamentosa. Em 

todas as fases, a família e o paciente são peças 

fundamentais na tomada de decisões. 

Inclusive, podem optar por não iniciar o 

tratamento farmacológico. Quanto à escolha 

da medicação, os fármacos de primeira opção 

são os psicoestimulantes, os quais são catego-

rizados em metilfenidato e anfetaminas. Esses 

fármacos atuam através da estimulação direta 

dos adrenoceptores e da sensibilização indi-
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reta de receptores noradrenérgicos e dopa-

minérgicos. Como dito anteriormente, uma 

das hipóteses mais válidas sobre o processo 

fisiopatológico do TDAH é de que há um 

distúrbio desses receptores em algumas áreas 

cerebrais responsáveis pela seletividade de in-

formações e consequentemente pela atenção, 

como o locus coeruleus. Sendo assim, o metil-

fenidato minimiza os sintomas, reparando jus-

tamente essas disfunções (MOGHADDAM, 

2017). Em contrapartida, após a ação 

estimulante, o metilfenidato geralmente pro-

move sintomas de depressão e de ansiedade. 

Além disso, eles provocam efeitos adversos, 

como redução do apetite, alterações do humor 

e do sono, cefaleia, dor abdominal, tontura e 

interferência na velocidade de crescimento. É 

importante destacar também que o uso 

prolongado do metilfenidato pode gerar de-

pendência psicológica e pode induzir 

episódios psicóticos (RITTER, 2020). Outro 

ponto a ser observado é que, caso ocorra a 

persistência dos sintomas após seis semanas 

de seu uso na dosagem adequada, recomenda-

se substituí-lo por lisdexamfetamina. Atual-

mente, é recomendado como medicamento de 

segunda escolha a atomoxetina, um inibidor 

seletivo de recaptação da norepinefrina que 

age no córtex pré-frontal, menos efetivo que 

os estimulantes. Além desses medicamentos, 

também são prescritos antidepressivos 

tricíclicos (por exemplo, imipramina), anti-

psicóticos (por exemplo, clorpromazina), e 

clonidina. Diante dos efeitos colaterais desses 

medicamentos e do aumento do número de 

diagnósticos de crianças com TDAH, ques-

tiona-se os efeitos na melhora do funciona-

mento global a longo prazo (KRULL,2021; 

POLANCZYK & ROHDE, 2016,).  

Desse modo, é fundamental a compre-

ensão dos pais sobre o transtorno, além do 

suporte familiar. Isso porque a eficácia do 

tratamento está diretamente ligada à 

participação dos familiares nas abordagens 

terapêuticas. Além disso, cabe destacar que o 

envolvimento da escola também deve ser 

considerado sempre que possível. Essa alt-

ernativa multidisciplinar é não só o principal 

manejo para o TDAH, como também é um 

potencializador dos medicamentos nos casos 

em que esses são indicados (BERTOLDO et 

al., 2018).  

 

CONCLUSÃO 

 

Compreende-se, portanto, que o TDAH 

apresenta-se precocemente e de forma crônica 

com influência de fatores endógenos e 

exógenos com seus sintomas variando de 

acordo com faixa etária, podendo ser 

mimetizados mediante outras comorbidades. 

Nesse contexto, o diagnóstico deve ser preciso 

e conciso, em que a avaliação médica deve 

considerar critérios bem consolidados, além 

do histórico de associação a fatores de risco. 

Os indivíduos com o transtorno podem ser 

estigmatizados e sofrer graves prejuízos que 

levarão ao decorrer da vida. Por isso, a 

terapêutica demanda esforços da equipe de 

saúde, família, escolas, universidades e 

colegas de trabalho, que, trabalhando 

conjuntamente, o diagnóstico não seja 

definido de maneira errônea, a fim de que se 

tenha, de fato, uma corroboração para o 

melhor bem-estar do indivíduo portador desse 

transtorno.
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INTRODUÇÃO 
 

As queimaduras consistem em ferimentos 

causados pelo contato direto à uma fonte de 

calor ou frio, produtos químicos, corrente 

elétrica e dentre outros, dependendo do grau 

de exposição, podem levar os pacientes a 

correrem sérios riscos de morte. (SILVEIRA 

& GONÇALVES, 2015). Entretanto, os 

acidentes que envolvem queimaduras não 

geram apenas problemas físicos como 

cicatrizes e diminuição da mobilidade, mas 

também danos no plano psicológico dos 

pacientes. (ALTIER, 2002). As vítimas com 

grandes ferimentos causados por queimaduras 

precisam se adaptar a uma nova vida, aceitar 

e entender os danos físicos e as sequelas que 

lhe foram causados. Contudo, a partir de 

pesquisas realizadas em unidades hospitalares 

de queimados, além da recuperação ter um 

alto grau de complexibilidade e demandar 

tempo, a aceitação da nova realidade pelos 

pacientes é extremamente ímproba. Devido a 

situação problemática e traumática em que os 

pacientes queimados se encontram, a saúde 

mental destes também é afetada por severos 

danos psicológicos, como estresse pós-

traumático, instabilidade emocional, transt-

ornos de humor, ansiedade e depressão. Dessa 

maneira, faz-se extremamente necessário o 

aten-dimento e o acompanhamento psicoló-

gico às vítimas de queimaduras, desde o início 

do tratamento hospitalar (GUIMARÃES, 

2012). 

O objetivo deste estudo foi analisar e 

revisar artigos encontrados e selecionados, 

catalogando a atuação e atribuição dos 

psicólogos hospitalares mediante a atividade 

multidisciplinar na área especializada de 

queimados. 

MÉTODO 
 

O método utilizado para a coleta de dados 

foi o levantamento bibliográfico por meio de 

busca digital de artigos científicos concluídos, 

gratuitos, disponíveis, em língua portuguesa 

do Brasil e inglês, nacionais ou internacionais 

(escrito por brasileiros ou que contenha 

brasileiro no seu desenvolvimento), desen-

volvidos e publicados em até vinte anos 

anteriormente, indexados na base de dados do 

Google Acadêmicos, SciELO (Scientific 

Electronic Library Online), com o filtro de 

2000 a 2020, a partir do cruzamento das 

palavras-chave: psicologia de queimados, 

tratamento psicológico de queimados, trans-

torno psicológico de queimados, e atuação de 

psicólogo hospitalar. Inicialmente dentre os 

artigos selecionados, foram feitas analises dos 

títulos e resumos dos artigos encontrados, de 

modo cronológico do mais atual para o mais 

antigo, para que não houvesse perda de 

material desejado. Foram selecionados 103 

artigos e submetidos à uma avaliação de seu 

corpo na íntegra, selecionado somente os que 

possuíam informações as quais demonstras-

sem resultados de doenças psicológicas mais 

frequentes em pacientes queimados e nos 

centros de tratamento de queimados e 

bibliografias, podendo ser antigas revisões de 

atuação de psicólogos nos centros de 

queimados e tratamento psico-lógico em 

queimados. Foram excluídos todos os artigos 

publicados anteriormente ao ano de 2000, 

escrito em outras línguas e/ou que não haja a 

participação de brasileiro em seu desenvol-

vimento, além de serem eliminados os artigos 

que não possuíam ou desviavam a temática 

explorada. Todo o processo de busca nas 

bases de dados eletrônicas, seleção dos 
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estudos, leitura dos artigos e compilação das 

informações foram realizados pelos 3 (três) 

autores do estudo, visando maior confia-

bilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

De acordo com órgãos nacionais e 

internacionais de saúde, como por exemplo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), o 

termo acidente pode ser definido como todo e 

qualquer acontecimento que não dependa da 

disposição do homem, com ação externa de 

algum tipo de força (OMS, 2012). 

Com relação a queimaduras, podemos 

dizer que se trata de uma lesão do tecido 

cutâneo. Esta lesão pode ser atribuída pela 

ação de forças elétricas, térmicas, químicas e 

físicas (SILVEIRA & GONÇALVES, 2015). 

As queimaduras podem ser classificadas, 

distinguindo-as através dos graus e tecidos nas 

quais esta lesão afetou. Queimaduras de 1º 

grau são aquelas na qual a lesão afeta apenas 

a derme, as queimaduras de 2º grau são as que 

atingem a epiderme após ter atingido toda a 

derme e por fim, as queimaduras de 3º grau 

são as lesões que afetam a epiderme, derme, 

podendo chegar ao tecido subcutâneo e aos 

ossos. Neste último grau há necrose do tecido, 

apresentando uma cor esbranquiçada ou 

escura. A dor não é presente, pois a profun-

didade da queimadura lesiona todas as termi-

nações nervosas encarregadas pela condução 

da sensação dolorosa (SOCIEDADE 

BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA 

ALBERT EINSTEIN, 2020), A profundidade 

da lesão depende do tipo de agente, da sua 

temperatura e da duração da exposição ao 

mesmo. Esta classificação contribui para a 

avaliação do prognóstico da queimadura: 

quanto mais profunda é a queimadura, maior 

o tempo de cicatrização e os riscos inerentes. 

As queimaduras também podem ser 

classificadas de acordo com a extensão em 

leves, médias e graves, caracterizadas em 

porcentagens (Tabela 49.1) que são calcu-

ladas por meio de duas regras: a regra dos 

nove (Tabela 49.2) e a regra da palma da mão, 

segundo informações da Sociedade Bene-

ficente Israelita Brasileira Albert Einstein.  

 

Tabela 49.1 Extensão da queimadura em 

porcentagem da área corporal afetada 

Grau da extensão Área corporal afetada 

Leves Menos de 10 % 

Médias De 10 % a 20 % 

Graves Mais de 20 % 

Fonte: Adaptado da Sociedade Beneficente Israelita 

Brasileira Albert Einstein (2020). 
 

Tabela 49.2 Regra dos nove 
 

Região do corpo Regra dos nove 

Cabeça 9 % 

Tronco anterior 18 % 

Tronco posterior 18 % 

Membros superiores 9 % cada 

Membros inferiores 18 % cada 

Genitais 1 % 

Fonte: Adaptado da Sociedade Beneficente Israelita 
Brasileira Albert Einstein (2020). 
 

A atuação do psicólogo dentro do 

ambiente hospitalar cresce cada vez mais com 

o passar do tempo, quando comparado com a 

década passada. Dessa forma o avanço da 

Psicologia Hospitalar em oferecer apoio 

sistemático, acompanhamento psicológico e 

manejo humanizado nos hospitais possibilita 



 

421 
 

Capítulo 49  
Saúde Mental Edição II 

 

maior atuação do profissional nesta área. 

Contudo, mesmo que o número de profissi-

onais da psicologia não seja o suficiente para 

suprir a atual demanda, estes sempre tiveram 

uma ligação com os atendimentos hospital-

lares. Todavia, não era possível visualizar de 

forma íntegra a atuação dos psicólogos na rede 

especializada de queimados. O trabalho das 

equipes multidisciplinares, atende aos paci-

entes de alta complexibilidade, com comorbi-

dades, internações de longo prazo e sequelas 

que ficaram pelo resto da vida, de forma bran-

da e qualificada, diminuindo as dores emo-

cionais e físicas do paciente (GUIMARÃES, 

et al, 2012). 

Medeiros et al. (2012), paralelamente a 

recuperação física, indicam que também 

temos a recuperação psicológica e emocional, 

onde a atuação do psicólogo se torna essencial 

e imprescindível para antecipar e adaptar o 

paciente para os riscos e confrontos com o seu 

estado. (MEDEIROS, et al, 2012). Junta-

mente com este raciocínio, para Santos & 

Garrote (2018), para estes pacientes uma série 

de cuidados devem ser aplicados para que de 

forma hábil, pratica e eficaz possamos conter 

suas dores, sejam elas físicas ou emocionais. 

Contudo, devemo-nos ater aos estados de ter-

ror, tristeza, desorientação, delírio, sentimento 

de perda, distanciamento do corpo ou do 

ambiente circundante, amnésia relativa ao aci-

dente, medo da morte dá lugar ao medo da dor 

e dos procedimentos terapêuticos (SANTOS 

& GARROTE, 2018). 

Após estas etapas, passamos para a etapa 

mais importante do tratamento psicológico 

deste paciente, onde a aceitação do seu novo 

eu, ou da aceitação do ambiente é de suma 

importância e assim a atuação do profissional 

se torna mais do que essencial (DIAS & 

RODOMILE, 2006). 

De acordo com Altenier et al. (2002), o 

delírio e as reações psicóticas transitórias são 

frequentes nas fases iniciais da recuperação, 

muitas vezes associados a grande área de cor-

po queimada e a idade avançada (ALTENIER, 

et al., 2002). Desorientação moderada, con-

fusão, ilusões ou alucinações. Para Fried et al 

(2005), estes sintomas podem representar re-

ações funcionais causadas por super-esti-

mulação ou privação sensorial, por privação 

de sono ou mesmo uma reação de choque 

emocional, face a eventos ameaçadores 

(FRIED, et al., 2005) 

De acordo com Guimarães, et al (2012), 

um ponto importante a ser abordado é a falta 

de profissionais qualificados em várias 

regiões do Brasil, além de relatos que alertam 

sobre a falta de amparo para pacientes que 

sofrem com queimaduras (mesmo com todas 

as dores, problemas emocionais, físicos, 

psicológicos), estes pacientes não terão o 

cuidado adequado para esta situação. Para 

Guimarães, et al (2012), o número de casos de 

pacientes queimados vem subindo substan-

cialmente nos últimos anos. Olhando agora no 

âmbito de forma geral, a equação não fecha, 

pois, o número de quadros cresce e a falta de 

amparo decresce, preocupando ainda mais os 

agentes da saúde GUIMARÃES, et al, 2012). 

A psicologia, mais efetivamente na voz 

das psicólogas e discentes Dias & Radomile 

(2006), cita 3 elementos: o primeiro elemento 

é caracterizado pela visita em todos os leitos, 

visando avaliar melhor todos os pacientes, 

segundo elemento é uma avaliação psico-

lógica mais aprofundada e por fim o terceiro 

elemento é a avaliação focal, na qual se atenta 

pelas necessidades básicas e essências de cada 
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paciente. (DIAS & RODOMILE, 2006) 

A rotina do psicólogo hospitalar de UTQ 

(Unidade de Tratamento de Queimados) 

ocorre seguindo uma norma de protocolos, 

que visa principalmente avaliar e discutir os 

casos, avaliando a necessidade de maiores ou 

menores intervenções, necessidades de 

psicodiagnósticos, utilização das equipes 

multiprofissionais além da orientação aos 

familiares das vítimas de queimaduras. Esse 

ponto, aliás, deve ser bem abordado em todos 

os casos, pois a necessidade do auxílio da 

família nesses é de suma importância, uma 

vez que, sem a ajuda dos familiares, a vida 

destes pacientes fica muito mais dificultosa 

(GUIMARÃES, et al, 2012). 

A unidade de queimados de todo e 

qualquer hospital é uma área costumeira de se 

achar casos onde as comorbidades se afloram, 

deixando visível algumas alterações nos 

pacientes. Dentre essas comorbidades, pode-

mos ressaltar a Síndrome de Hospitalismo 

(apatias observadas em idosos e crianças sem 

suporte emocional); Estados Depressivos 

(sentimento de abandono e desinteresse pela 

vida); Crises Histéricas (desencadeada pela 

dor e seguida de descontrole emocional); 

Estados de Euforia (desconfirmação da dor e 

aceleração da psicomotricidade); Corpo 

Fantasmático (imagem corporal destruída e 

descontruída); Comportamentos Agressivos; 

Negação do Acidente. Em todos essas 

comorbidades, o tratamento psicossocial, 

psicológico é fundamental, visando viabilizar 

um melhor aceitamento do paciente e uma 

maior adesão ao tratamento (GUIMARÃES, 

et al, 2012). 

Dessa forma, podemos enfatizar que o 

psicólogo tenha as ferramentas e treino mais 

adequados, além da psicoterapêutica para 

abrir espaço para subjetividade da pessoa 

adoentada e de seus familiares. Nenhum outro 

profissional da área da saúde foi terapeu-

ticamente e sistematicamente treinado para 

isso. (GUIMARÃES, et al, 2012) 

Por fim, fica evidente a essencial per-

manência e continuidade do psicólogo neste 

ambiente de tratamentos de queimaduras, uma 

vez que o psicólogo é o responsável por 

avaliar, reavaliar e diagnosticar da melhor 

forma os pacientes e assim, estes possam de 

maneira adequada serem reestabelecidos sem 

maiores danos. Além disso, o psicólogo pro-

porciona o suporte necessário para a família 

envolvida, projetando uma maior aceitação do 

paciente e de seus familiares (MARTINS, 

2013). 

 

CONCLUSÃO 
 

Em vista dos argumentos apresentados, 

fica evidente que a figura do psicólogo dentro 

das UTQs é de extrema importância para a 

recuperação e aceitação do paciente, vítima de 

queimaduras. O trabalho sistemático do psicó-

logo junto aos outros profissionais da saúde é 

o que proporciona aos pacientes um caminho 

para conseguirem seguir em frente, em 

conjunto com o papel e a assistência funda-

mental da família. Além do enfermo ter 

passado pelo incidente que lhe concedeu a 

lesão por queimadura, este na maioria das 

vezes, desenvolve transtornos psicológicos, 

que podem ser de leves e moderados a graves, 

como estresse pós-trau-mático, depressão, 

delírios, alucinações e den-tre outras 

comorbidades apresentadas ante-riormente. 

Dessa maneira, é preciso que cada vez mais 

profissionais da área da psicologia atuem nos 

centros de queimados, possibi-litando que 

muitas novas vidas recomecem. 
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INTRODUÇÃO 

 

A tuberculose (TB) é uma doença 

remanescente no Brasil desde o século XVIII, 

ganhando notoriedade, inclusive, na segunda 

fase do Romantismo quando, por meio do 

movimento literário, os poetas utilizavam-se 

de seus poemas para abordar as limitações 

sociais, físicas e psicológicas relacionadas à 

doença. Essa abordagem representou um 

marco na literatura e, principalmente, na vida 

dos portadores da doença, pois se tratou de 

uma representação social de preconceito e 

marginalização desse indivíduo, que desde 

então, foi rotulado como o “doente com 

mancha no pulmão”, acarretando, além dos 

problemas orgânicos, sobretudo, no órgão 

respiratório e problemas não orgânicos, como 

psicológicos que, na época, fora denominado 

como a enfermidade que atinge “o pulmão e a 

alma”, tornando-se evidente a relação da 

doença com os aspectos psicológicos, sociais 

e morais de quem a detém (MACIEL et al., 

2012) 

Embora tenha se passado cerca de 200 

anos do ocorrido, a expectativa natural 

positiva em decorrência da evolução na área 

médica, não se concretizou, e o cenário ainda 

é preocupante. Tal enfermidade coloca o 

paciente em condição de vulnerabilidade tanto 

física (em decorrência dos mecanismos fisio-

patológicos da doença), quanto psicológica 

(devido a exclusão e condenação social), o 

que dificulta ainda mais a experiência do 

adoecer. A doença permanece desesta-

bilizadora e estigmatizada, de maneira que, 

atualmente, é um dos principais desafios 

enfrentados pela saúde pública no Brasil, haja 

vista, principalmente, paradigmas culturais 

enraizados de difícil dissipação, além da 

fisiopatologia altamente complexa da doença 

(GUIMARÃES et al., 2018). 

O bacilo de Koch é a forma como refere-

se à bactéria Mycobacterium tuberculosis (M. 

tuberculosis), agente etiológico da doença. O 

seu contágio ocorre, em sua maioria, por vias 

aéreas por meio da inalação de gotículas de 

saliva contendo bacilos que podem ser 

expelidos pela tosse, fala ou espirro do doente 

na fase ativa. Ao adentrar na via aérea e entrar 

em contato com os alvéolos pulmonares, 

inicia-se uma rápida resposta inflamatória na 

tentativa de combate do organismo frente ao 

agente estranho. A ineficiência ou falha des-

ses mecanismos favorece o estabelecimento 

da bactéria e sua multiplicação, tendo como 

consequência, um foco pulmonar e, poste-

riormente, o adoecimento (GONÇALVES et 

al., 2015).  

Sua manifestação ocorre por diferentes 

formas clínicas, a depender do contágio 

prévio com o bacilo ou não, isto é, a forma 

primária é característica dos indivíduos sadios 

que nunca tiveram contato com o bacilo; a 

secundária, por sua vez, trata-se da reativação 

de bacilos latentes ou, ainda, da reinfecção de 

indivíduos que já portaram a TB em algum 

momento da vida; e a extrapulmonar, como 

preditivo do próprio nome, é aquela que se 

desenvolve fora do parênquima pulmonar, não 

apresentando relação de dependência com o 

contato prévio, podendo acometer tanto 

àquele já sensibilizado, quanto àquele não 

sensibilizado (JUNIOR, 2004). 

O principal sintoma que leva à suspeita do 

quadro de TB pulmonar é a tosse crônica 

(acima de 3 semanas), porém, estudos de-

monstram que, isoladamente, pode não ser um 

bom critério de rastreio, uma vez que esse 

sintoma é subestimado tanto pelos pacientes 

quanto pelos profissionais. Dessa forma, para 
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uma maior probabilidade de diagnóstico, 

outros achados clínicos podem ser relatados 

pelos portadores de TB pulmonar, como 

secreção, perda de peso, cansaço, fadiga, entre 

outros. Ratifica-se na histórica clínica, o 

contato prévio com pessoas portadoras de TB 

em fase ativa (GONÇALVES et al., 2015). 

O diagnóstico pode ser obtido por meio da 

baciloscopia direta do escarro, e, cultura para 

micobactéria, quando o exame direto é 

persistentemente negativo ou no diagnóstico 

de formas extrapulmonares. Os exames 

radiológicos como radiografia e tomografia de 

tórax são essenciais no auxílio da 

investigação, principalmente na diferenciação 

de formas de TB atípica e no diagnóstico de 

outras pneumopatias em pacientes imunos-

suprimidos. A prova tuberculínica (PPD 

RT23) é também indicada como método 

auxiliar, porém, se positiva, isoladamente, 

sugere apenas infecção, não sendo suficiente 

para firmar o diagnóstico (JUNIOR, 2004). 

Os critérios diagnósticos classificam o 

doente com tuberculose pulmonar positiva 

quando apresentam, no mínimo, dois resul-

tados positivos dos métodos supracitados, 

sendo combinados ou não, de maneira que 

apresentem um dos seguintes: duas bacilos-

copias diretas positivas; uma baciloscopia 

direta positiva e uma cultura positiva; uma 

baciloscopia direta positiva e imagem 

radiológica sugestiva de tuberculose; duas ou 

mais baciloscopias diretas negativas e cultura 

positiva. Em caso de uma baciloscopia 

positiva e outra negativa, sugere-se o enca-

minhamento para outros exames e, quando da 

indisponibilidade de meios, iniciar tratamento 

de prova (JUNIOR, 2004).  

O tratamento dos bacilíferos é a atividade 

prioritária de controle da doença e, quando da 

associação medicamentosa correta, doses 

adequadas e adesão fidedigna pelo paciente, 

apresenta cura em praticamente 100 % dos 

casos. O regime de tratamento preferencial é 

o ambulatorial sob supervisão de um 

profissional de saúde. A internação somente é 

indicada em casos de complicações graves da 

doença, intolerância medicamentosa, estado 

geral que não permita o tratamento ambu-

latorial e/ou outras intercorrências advindas 

da TB, devendo, o período de internação, ser 

reduzido para o mínimo possível, a fim de 

evitar a transmissão para as outras pessoas 

circulantes do hospital (pacientes e profis-

sionais de saúde), bem como a infecção cru-

zada do próprio doente bacilífero (JUNIOR, 

2004). 

O esquema básico de tratamento inclui 

duas fases: a primeira, fase de ataque, com 

duração de 2 meses, em que se associa 

Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida e a 

segunda, fase de manutenção, com duração de 

4 meses, em que se utiliza somente a Rifam-

picina e a Isoniazida. Nos casos de recidiva 

após cura ou retorno após o abandono do 

esquema básico, recomenda-se reiniciar o 

esquema com a associação de reforço com 

Etambutol nas duas fases (JUNIOR, 2004). 

Apesar das drogas antituberculosas 

apresentarem resultados satisfatórios no com-

bate ao microorganismos, elas não estão 

isentas de efeitos adversos, seja pelo princípio 

ativo ou pelos próprios metabólicos envol-

vidos, a título de exemplificação, náuseas, 

vômitos, dispneia, alterações visuais, alergias, 

ansiedade e depressão, além da própria 

sintomatologia da doença. Fato este que 

corrobora para o abandono do tratamento, 

com consequente falha terapêutica (GOMES 

& VIEIRA, 2008).  
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No ensejo de poder colaborar no campo de 

conhecimento da área da saúde nos rumos da 

formação médica generalista e humanista com 

novas perspectivas sobre o tratamento da TB, 

focando na saúde mental do paciente, ao se 

considerar sua vivência sofrida e limitante, 

origina-se a questão-problema, que delimita e 

norteia o estudo: A necessidade do enfoque 

psicopatológico da tuberculose, “doença que 

afeta o pulmão e a alma”.  

 

MÉTODO 

 

No caso do presente capítulo, busca-se, 

através de uma revisão integrativa a análise 

dos fatores fisiopatológicos e biopsicossociais 

que acometem o indivíduo com Tuberculose, 

por meio de uma revisão integrativa, com 

enfoque sobre a importância e a necessidade 

de uma intervenção ampla em pacientes com 

Tuberculose pulmonar, abordando o cuidado 

e o bem-estar do paciente, e os impactos do 

processo do adoecer sobre a saúde mental do 

doente e as repercussões disso na adesão do 

tratamento. 

Foram utilizadas bibliografias pesqui-

sadas em revistas científicas, sites oficiais de 

saúde e na base de dados do SciELO 
(Scientific Electronic Library Online) e 

PubMed Central. Incialmente, foram seleci-

onados 37 artigos, mas foram incluídos 

apenas os 21 artigos que abordavam uma 

visão multidisciplinar sobre o tratamento da 

tuber-culose, com enfoque na saúde mental 

dos pacientes, e que possuem os seguintes 

descritores “Tuberculose pulmonar”, “Saúde 

mental”, “Doenças pulmonares’’.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo fisiopatológico e a imuno-

logia da tuberculose 

 

Sabe-se que a propagação da in-fecção por 

M. tuberculosis e a reativação da Infecção La-

tente da Tuberculose (ILTB) são globalmente 

responsáveis pela doença tuberculose (TB). 

Com isso, é esperado dois cenários que abran-

gem a eliminação ou persistência do pató-

geno. No caso da eliminação, o agente etioló-

gico será eliminado por intermédio da respos-

ta imune inata e adquirida. Entretanto, a outra 

possibilidade será a permanência da infecção 

por M. tuberculosis, de forma que essa bac-

téria persista no estado latente (FIRDESSA et 

al., 2013). 

Nesse contexto, a compreensão da 

infecção primária por esse microrganismo é 

muito limitada nos seres humanos, porém, 

estudos realizados com mamíferos, como: 

coelhos, camundongos, porquinhos-da-índia e 

primatas não humanos contribuíram para a 

identificação da relevância dos eventos 

iniciais no decorrer desse período (ORME 

et.al., 2015). O trato respiratório superior 

serve como porta de entrada por meio da 

inalação de micropartículas capazes de 

ultrapassar as barreiras de proteção, de forma 

que a M. tuberculosis possa sofrer a 

translocação para o trato respiratório inferior, 

principalmente nos espaços aéreos sub-

pleurais. Visto que as partículas maiores não 

são capazes de chegar nessas porções 

pulmonares e acabam retidas nas vias aéreas 

proximais, elas normalmente não desen-

cadeiam a infecção. As partículas que obtém 

sucesso nessa penetração serão fagocitadas 

pelas principais células acometidas por esse 

microrganismo, os macrófagos alveolares. 

Uma vez internalizado, por fagocitose me-
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diada por diferentes receptores, os bacilos que 

não são devidamente destruídos, passam a se 

replicar dentro dos macrófagos, visto que o M. 

tuberculosis é capaz de atuar bloqueando a 

fusão do fagossomo com o lisossomo e 

sobreviver. É salutar que os surfactantes, 

substância responsável pelo revestimento 

epitelial que atua na diminuição da tensão 

superficial dos alvéolos, parece desempenhar 

uma função de destaque na interação 

patógeno-hospedeiro inicial. A proteína D 

surfactante, por exemplo, atua na prevenção 

da fagocitose de M. tuberculosis pelos 

macrófagos alveolares (RUSSEL, 2011). 

Nesse contexto, essa bactéria usa o 

sistema de secreção ESX-1, para romper a 

membrana fagossômica liberando os produtos 

provenientes do seu citosol, como o DNA, no 

citosol do macrófago. Acredita-se que esse 

mecanismo possa induzir uma resposta IFN 

tipo I, o que possibilita a replicação desses 

patógenos no meio intracelular (SIMEONE et 

al., 2016). 

Uma vez que os macrófagos alveolares 

estejam infectados, o M. tuberculosis con-

segue chegar ao interstício pulmonar, onde 

dsencadeia a infecção. Ainda há controvérsias 

sobre a forma com que essa bactéria acessa o 

parênquima, entretanto, há duas possibi-

lidades mais adotadas: a infecção direta das 

células epiteliais e a transmigração dos macró-

fagos contaminados pelo epitélio. Esse acesso 

ao parênquima, desencadeia o recrutamento 

de inúmeras células para o sítio infeccioso, o 

que resulta na formação do granuloma. O 

granuloma é obtido em decorrência da 

resposta multicelular do hospedeiro e está 

diretamente atrelado ao controle da infecção e 

a persistência do patógeno. Essa estrutura 

elucida as controvérsias da infecção por M. 

tuberculosis, visto que apesar de constituir 

uma forma de isolar o agente patogênico, 

também atua como um sítio no qual esses 

microrganismos terão acesso a células 

fagocíticas para infectá-las e se re-plicar. 

Ademais, estudos experimentais demons-

traram que o tipo de morte celular sofrida 

pelos macrófagos infectados é relevante, tanto 

para a resposta inata, como para a resposta 

imune adaptativa. Dessa forma, se o 

granuloma contiver a infecção, o paciente será 

um candidato ao tratamento profilático ao 

ILTB. (BEHAR, et.al., 2011) 

A progressão da forma latente para a 

tuberculose ativa é possível em alguns hospe-

deiros, podendo ocorrer em semanas ou 

décadas. Entretanto, na maioria dos indiví-

duos que possuem a ILTB, a atuação dos 

macrófagos, células T e células dendríticas 

será efetiva na manutenção assintomática e 

controlada da infecção. Há certas teorias 

acerca dos motivos que tornam alguns indi-

víduos mais capazes que outros na contenção 

do ILTB para a tuberculose ativa. Alguns 

estudos genômicos evidenciaram que as 

proteínas bacterianas antigênicas intactas, são 

indispensáveis a progressão da doença. Essa 

linha de raciocínio sugere que a M. 

tuberculosis se beneficia do CD4 específico 

do antígeno somado a ativação de células T 

em humanos. Esse estudo ratificou sua impor-

tância, uma vez que os antígenos imuno-

dominantes são relevantes para obtenção de 

uma estratégia de vacinação efetiva. Não 

obstante, a vacina criada por meio do antí-

geno imunodominante de M. tuberculosis não 

obteve sucesso nos testes realizados em 

humanos, apesar da indução de um nível 

razoável de respostas mediadas por células T 

aumentadas (TAMERIS et al., 2013). 



 

429 
 

Capítulo 50  
Saúde Mental Edição II 

 

Outrossim, três experimentos cederam 

informações em relação ao hospedeiro e aos 

meios possíveis para o controle da infecção: o 

HIV, anticorpos neutralizantes do fator de 

necrose tumoral (TNF) e erros inatos na 

imunidade. O papel do TNF foi obtido através 

de ensaios em camundongos no início da 

década de 1990 e confirmado através de 

estudos observacionais que demostraram um 

risco maior de tuberculose ativa nos indiví-

duos, que foram submetidos a tratamentos 

anti-TNF. Nesse viés estudos demonstraram 

que a ativação exacerbada ocasiona a piora 

imunopatologica, enquanto o acionamento 

insuficiente ocasiona uma contenção imuno-

lógica ineficaz. Esta linha de raciocínio 

modelo é sustentada pela manipulação de 

adjuvante de anti-inflamatórios, como, por 

exemplo, os esteroides, em espaços anatô-

micos confinados, como o cérebro, com o 

intuito de tratar a patologia inflamatória da 

TB. Dessa forma, sabe-se que falhas na 

imunidade podem influenciar a fisiologia da 

resposta imune a TB (BUSTAMANTE, et.al., 

2014). 

Nesse ínterim, a cada ano aproximada-

mente 100 milhões de recém-nascidos são 

imunizados com a vacina BCG, e desses, 

somente um grupo reduzido desenvolve a do-

ença disseminada por BCG. Com base nessas 

observações, mapeou-se mutações genéticas 

nos genes responsáveis pela codificação das 

proteínas decisivas na contenção de 

micobactérias (MANGTANI et al., 2014). 

 

A resistência medicamentosa associada 

a Tuberculose:  

 

Somado a esses fatores, a tuberculose é 

constantemente associada a resistência medi-

camentosa, tendo seu primeiro relato descrito 

durante a primeira testagem terapêutica para 

TB em 1948. Esse microorganismo adquire 

resistência, principalmente por intermédio de 

mutações genéticas. Sabe-se que os principais 

mecanismos de resistência funcionam através 

da modificação dos alvos ou por meio de uma 

enzima defeituosa capaz de transformar um 

pró-medicamento em um medicamento ativo 

(GUIMARAES et al., 2014). 

Com a finalidade de detectar de forma 

mais precisa esses mecanismos, vários se-

quenciamentos do genoma completo em 

isolados clínicos foram e estão sendo reali-

zados. Essa abordagem visa identificar novas 

mutações, em um curto prazo, associadas à 

resistência e desenvolver um teste que 

pudesse detectar a resistência mais rápido do 

que o baseado em testes de sensibilidade aos 

medicamentos e substituí-los, a longo prazo 

(WALKER et al., 2015). 

Entretanto essa abordagem possui uma 

sensibilidade inexata, visto que alguns micro-

organismos isolados fenotipicamente pos-

suem resistência, mas sua mutação causal não 

é identificada. Outrossim, esses recursos pos-

suem um valor elevado, o que inviabiliza sua 

aplicabilidade, por isso os testes que constit-

uem a base do atendimento clínico continuam 

sendo os de cultura (DOMINGUEZ et al., 

2016). 

 

Aspectos psicológicos relacionados ao 

processo de adoecimento:  

 

Apesar da tuberculose ser uma doença 

milenar, que já foi interpretada como “mal 

social”, e por mais que as questões culturais 

tenham sofrido mudanças, percebe-se que 

atualmente ainda existem diversas dificul-

dades enfrentadas pelos doentes, como o pre-
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conceito e o medo, os quais podem gerar dis-

túrbios psicológicos graves devido ao trauma 

de vivenciar a doença (MARQUES,2011). 

Silvia e Silvia (2016), em seu estudo 

chamado de “O sentido de vivenciar a tuber-

culose”, realizado por meio de entrevista com 

os doentes, abordaram os aspectos biopsicos-

sociais enfrentados, os quais dificultam ainda 

mais o tratamento e a cura. E obtiveram 

algumas respostas, as citadas abaixo, mos-

trando a prevalência do preconceito e do 

estigma social vividos.  

 

“As pessoas querem ficar longe de mim. 

A pessoa tem medo... Dá a tosse e não 

para, né, tem medo de pegar nelas, ficam 

me mandando ir ao médico, já fui, uai. 

Quando eu vou trabalhar eles não 

querem que eu volto mais no outro dia... 

As pessoas tão afastando de mim, foi 

essa doença, foi essa tosse. Tô esperando 

as pessoas me ligar até hoje...” 

 

“O preconceito é bastante, por incrível 

que pareça, e tem pessoas que não falam 

né, fica de conversinha, “ai meu Deus do 

céu, e se ele tossir perto de mim”... Eu já 

escutei isso de muita gente. Por incrível 

que pareça foi pior o preconceito pelo 

lado da minha família, meus tios e tias.”  

 

“E têm algumas pessoas, igual meu 

amigo lá que sempre me cumprimentava 

e ontem ele foi pegar na minha mão e 

pegou na ponta dos meus dedos, eu achei 

estranho... Se incomodam” (SILVA 

et.al., 2016). 

 

O vivenciar do doente com tuberculose 

envolve muitas concepções negativas, 

podendo citar as limitações corporais que 

afetam a rotina e acabam sendo um dos pontos 

responsáveis pelo abandono do tratamento, 

em conjunto com o constrangimento e ex-

clusão social. Além disso, os pacientes 

apresentam dificuldades devido à falta de 

conhecimento sobre a doença e suas repre-

sentações negativas para a sociedade, relaci-

onadas com o tratamento, e pelo medo que se 

faz presente desde o descobrimento da 

doença. Assim, os doentes apresentam medo 

da transmissibilidade, medo da morte, medo 

da exclusão social, medo do aniquilamento 

moral, medo da incurabilidade (MARQUES, 

2011). 

Dessa maneira, os aspectos psicológicos 

do doente sejam na fase pré-doença ou pré-

diagnóstico e tratamento, podem agravar o 

quadro clínico, sua recuperação e cura, visto 

que as reações emocionais podem gerar 

sintomas somáticos, que em conjunto com as 

limitações sociais e danos da infecção, 

decorrem de um quadro clínico ainda mais 

complexo, e com aumento da dificuldade de 

recuperação. Além disso, o pouco suporte 

social, e o sentimento de exclusão, permite um 

aumento da vulnerabilidade, o que gera ainda 

mais stress e medo (ANTAS, 2017). 

Além disso, é notório a presença de 

ansiedade e depressão em pacientes com 

tuberculose, o que influencia diretamente nas 

respostas das intervenções, no aumento da 

necessidade de uso dos serviços de saúde, na 

piora do quadro clínico, além do tempo de 

tratamento. Contudo, todos esses fatores 

contribuem para a piora dos sintomas 

vivenciados pelos pacientes e a diminuição da 

qualidade de vida. Assim, toda essa vivência 

e sintomatologia contribuem para o aumento 

de crises de ansiedades e depressão nos 

pacientes. (ARAÚJO et.al., 2014) 

 

A atribuição de controle do indivíduo 

perante a doença poderá desencadear 

processos de ansiedade e de depressão, 

sendo que no processo de tomada de 

conhecimento da doença ocorrem, por 

vezes, experiências emocionais, como a 

ansiedade, raiva e tristeza; paralela-
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mente, dentro das emoções negativas, 

destaca-se a ansiedade, sendo um estado 

emocional reconhecidamente associado 

a múltiplos transtornos”. (MONIZ & 

BARROS, 2005) 

 

É importante ressaltar que os transtornos 

mentais sofridos pelos pacientes com 

tuberculose constituem grande morbidade 

psicológica, com alta prevalência ainda na 

atualidade, afetando diversas faixas-etárias e 

gerando prejuízos psicológicos que podem 

cursar pelo resto da vida do indivíduo, como 

também para os seus familiares (ARAÚJO 

et.al., 2014) E o estado emocional dos 

pacientes, com vivência de estresse crônico ou 

agudo, afetam o sistema imunológico, 

deixando o indivíduo ainda mais suscetível à 

outros quadros infecciosos, por exemplo. 

Além disso, pacientes com depressão também 

possuem falha na função de reparação do 

DNA, além das alterações metabólicas 

geradas (RAMOS, & SIMI 2017). 

 

CONCLUSÃO 
 

Pode-se inferir, a partir dos aspectos 

abordados, que as questões biopsicossociais, 

como a prevalência do preconceito e do 

estigma social enfrentados dificultam o 

tratamento e a cura, uma vez que o sofrimento 

psíquico afeta o sistema imunológico, dei-

xando o indivíduo ainda mais suscetível a 

outros quadros infecciosos, assim como as 

doenças psicossomáticas. Tendo em vista esse 

fenômeno, o acompanhamento multidiscipli-

nar do paciente com tuberculose é de extrema 

relevância, principalmente no que tange aos 

problemas relacionados a saúde mental desses 

indivíduos, visto que o apoio psicológico 

possibilita uma adesão efetiva ao tratamento, 

além de um melhor enfrentamento do 

processo do adoecer.
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INTRODUÇÃO 
 

O uso e o abuso de álcool não são uma 

prática contemporânea, pois existem desde o 

surgimento da humanidade e tomaram gran-

des proporções em nossa sociedade, tornando-

se um problema de saúde pública que requer 

uma atenção adequada aos usuários desta 

Substância Psicoativa (SPA). 

Segundo Dias (2013), o álcool não é o 

único, entre as drogas, com papel de aliviar o 

controle social, entretanto é o mais consumido 

e difundido socialmente, relacionado aos dife-

rentes contextos sociais como as festividades 

e celebrações, servindo como potencializador 

do alívio das tensões sociais sobre compor-

tamentos, tornando o usuário vulnerável às 

situações potencialmente perigosas (DIAS, 

2013).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o álcool é consumido, a cada ano, por 

cerca de dois bilhões de pessoas consomem 

bebida alcóolica, correspondendo a 40% da 

população mundial acima de 15 anos de idade 

(ANDERSON et al., 2009). 

No Brasil, no período de 1998 a 2002, de 

acordo com o Sistema de Informações de 

Mortalidade (SIM), o coeficiente de mortali-

dade por dependência ao álcool, no sexo mas-

culino, foi de 5,8 óbitos/100.000 homens. No 

mesmo período, o sexo feminino apresentou 

0,6 óbitos/100.000 mulheres (BRASIL, 

2004). Dez anos depois o SIM expressou que 

a mortalidade em homens, por uso abusivo de 

álcool, teve um risco, de aproximadamente, 

dez vezes maior comparado às mulheres 

(GARCIA et al., 2015).  

Considera-se ainda que as taxas de 

morbidade e mortalidade relacionadas ao uso 

do álcool compõem um dos 25 indicadores de 

monitoramento global de prevenção às 

doenças crônicas não transmissíveis, pro-

postos pela Organização Mundial de Saúde 

(GARCIA et al., 2015).  

Segundo Marín-León et al., (2007), o 

consumo excessivo de álcool está relacionado 

à morbimortalidade de mais de trinta doenças 

(MARÍN-LEÓN et al., 2007). Em relação ao 

consumo desta SPA, este pode ser classificado 

em agudo e crônico. O uso agudo do álcool 

pode trazer consequências em relação a 

acidentes de trânsito, homicídios, suicídios, 

quedas, queimaduras e afogamentos, em-

quanto o crônico pode levar à cirrose hepática, 

dependência química, doenças cerebrovascu-

lares, neoplasias de lábio, cavidade oral, fa-

ringe, laringe, esôfago e fígado, gastrite, 

varizes esofagianas, pancreatite, diabetes 

mellitus, tuberculose, pneumonia e influenza 

(HOLMAN et al., 1996). 

Diante dessa problemática, podemos evi-

denciar que o fenômeno das drogas, em espe-

cial o álcool, é formado por inúmeras interfa-

ces e articulações com algumas variáveis de 

ordem biológica, farmacológica, psicológica, 

sociocultural, política, econômica e antropo-

lógica, que se cruzam e se entrelaçam na tenta-

tiva de buscar explicações e soluções adequa-

das para o episódio desta droga(SCHNEIDER 

& LIMA, 2011).  

À luz deste contexto, percebe-se que a de-

pendência é um fenômeno complexo e multi-

causal, requerendo, portanto, uma aborda-

gem que ofereça múltiplas opções por meio de 

uma avaliação inicial de cada serviço, diag-

nosticando de forma precisa e cuidadosa e 

estabelecendo um pareamento adequado com 

os vários tipos de tratamento existentes, vi-
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sando a uma assistência de qualidade na pre-

venção de recidivas. 

Para Álvarez (2007), a recidiva é um 

termo utilizado para designar o retorno ao uso 

de drogas após um período de abstinência, no 

entanto, só será considerado que houve uma 

recidiva se o indivíduo tiver ficado pelo 

menos dois meses sem usar a droga 

(ÁLVAREZ, 2007).  

Segund Rigotto e Gomes (2002), muitos 

usuários associam as recidivas a fatores 

extrínsecos: ausência de apoio familiar, falta 

de acompanhamento apropriado, envol-

vimento com antigos amigos usuários de 

drogas, uso de bebidas alcoólicas que, indu-

bitavelmente, provoca sensação de euforia e 

leva o indivíduo a sentir que possui controle 

diante da situação. Além desses, há a 

necessidade de aprovação social, frustrações 

diante de circunstâncias adversas e a falta de 

autocontrole quando ocorre um desejo intenso 

em usar a SPA, o que é chamado de “fissura” 

(RIGOTTO & GOMES (2002).  

Segundo Marlatt e Witkiewitz (2009), a 

maioria dos indivíduos que fazem tentativas 

para parar de usar a droga podem apresentar 

recidivas, fazendo parte do processo de 

recuperação (MARLATT & WITKIEWITZ, 

2009). 

O processo de recidiva traz conflitos não 

só para o usuário, como também para a família 

e a sociedade. Desse modo, os profissionais de 

saúde devem se envolver no tratamento das 

pessoas com dependência química, no sentido 

de ouvi-las e conhecer os motivos que as 

levam a voltar a consumir a droga. No entanto, 

a volta ao consumo da droga em usuários de 

álcool é um aspecto ainda pouco explorado 

pelos profissionais de saúde, existindo lacunas 

e muitas dificuldades em entender esse 

processo. Assim, evidencia-se a relevância de 

pesquisas acerca da temática. 

Diante do exposto, este estudo teve como 

objetivo analisar a produção científica sobre 

recidiva do uso abusivo de álcool. 

 

MÉTODO 
 

Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura, definida como método de análise de 

dados secundários, no qual os estudos referen-

tes a um determinado assunto são sumarizados 

permitindo assim a conclusão geral de 

inúmeros estudos através do processo de aná-

lise sistemática e síntese da literatura de 

pesquisa (GALVÃO et al., 2010).  

Este estudo se configura em pesquisa 

bibliográfica, que para a realização utilizou os 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), 

conforme a temática do estudo. Após iniciou-

se a busca aos periódicos na base de dados 

Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (Lilacs), Biblioteca 

Regional de Medicina (Bireme) e Biblioteca 

Virtual Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), onde foram refinados pelos 

idiomas português e inglês. Os dados cole-

tados foram coletados no mês de setembro de 

2015, na base de dados da Lilacs, Bireme e 

SciELO no período de 2004 a 2014 utilizando 

os descritores: alcoolismo, pessoal de saúde e 

recidiva. 

Na busca, através dos descritores foi exe-

cutada leitura minuciosa dos resumos e, por 

conseguinte foram analisados os artigos de 

interesse para este estudo, conforme represen-

tação do título, ano de publicação, revista/ per-

iódico, fonte, objetivos do estudo e contribui-

ções do mesmo, focando o objetivo da pes-

quisa. 

Os critérios de inclusão foram artigos 
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indexados no ano de 2004 a 2014, publicado 

em periódico nacional, no idioma português e 

inglês, relacionado ao tema. Foram excluídos 

os artigos não disponibilizados em texto 

completo, as revisões de literatura, relatos de 

caso e os que não responderem ao objetivo 

estabelecido nesta investigação.  

Ao todo, 31 estudos foram identificados 

na base de dados Lilacs, que após uma análise 

minuciosa, 6 se adequavam aos critérios de 

inclusão. Na base de dados Bireme localizou-

se 15 estudos, sendo que 10 se adequava a 

temática, entretanto, 6 encontravam se inde-

xados na Lilacs, concomitantemente, e 4 

estudos repetidos. Na base de dados SciELO 

foram encontrados 7 artigos, mas os mesmos 

não se adequavam aos critérios de inclusão. 

Assim, foram excluídos quarenta sete estudos 

(25 Lilacs, 15 Bireme, 7 SciELO) por não 

atenderem aos critérios. Desta forma, tota-

lizou-se uma amostra final de 06 estudos nesta 

revisão integrativa, como mostra o Quadro 

51.1. 

 

Quadro 51.1 Síntese dos estudos incluídos na revisão, segundo autores, base de dados desenho do 

estudo, periódicos e ano de publicação 

 

Nº Autor (es) 
Base de 

Dados 
Periódicos 

Ano de 

publicação 

01 SOARES, et al. LILACS Revista de Enfermagem UERJ. 2014 

02 ÁLVAREZ, LILACS Jornal Brasileiro de Psiquiatria. 2007 

03 
RANGE & 

MARLATT 
LILACS Revista Brasileira de Psiquiatria 2008 

04 
FRANÇA & 

SIQUEIRA, 
LILACS 

Revista Eletrônica Saúde Mental 

Álcool Droga. 
2011 

05 SOARES, et al. LILACS Revista de Enfermagem UERJ. 2014 

06 
PIRES & 

SCHNEIDER 
LILACS Arquivo Brasileiro de Psicologia. 2013 

 

Em relação ao ano de publicação, veri-

ficou-se um predomínio de estudos no ano de 

2014 com dois (33,3 %) estudos. Sobre a 

autoria dos estudos, observou-se que 3 (50 %) 

estudos foram publicados por Enfermeiros, e 

3 (50 %) por psicólogos. A maior incidência 

de publicação deu-se no periódico revisto de 

enfermagem UERJ com dois (33,3 %) 

estudos. O Quadro 51.2 descreve os artigos 

em relação ao objetivo, metodologia e 

resultados. 

 

Quadro 51.2 Objetivo, metodologia e resultados 

 

Estudo Objetivo Metodologia Resultados 

E1 
Conhecer os fatores que 

favorecem a recaída. 

Aplicaram-se entrevistas e 

questionários para 105 

alcoolistas primários de 

ambos os sexos, e com 

Os principais fatores de recaída 

são a pressão social, os conflitos 

interpessoais, os estados 

emocionais negativos, assim 
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predomínio de alcoolismo 

puro. 

como a própria dependência 

fisiológica e psicológica. 

E2 

Entre os diversos tipos de 

tratamento aos quais as 

terapias cognitiva e 

comportamental têm sido 

aplicadas com sucesso 

encontra-se o uso em 

problemas de adicção. 

Com base em evidencias 

da literatura para o 

desenvolvimento de 

programas de tratamento 

efetivo. 

Os resultados são apresentados 

indicando que este tipo de 

tratamento poderia ser uma 

alternativa a outros tratamentos 

em uso. 

E3 

Qualificar a consulta de 

enfermagem prestada ao 

individuo que enfrenta 

processo de recaída. 

Pesquisa descritiva 

exploratória, 

qualiquantitativa, com 

analise de conteúdo. 

O estudo possibilitou 

observarem-se mudanças nas 

concepções da equipe acerca da 

recaída, da relação entre teoria e 

pratica e de sua atenção como 

mediadora desse processo 

educativo. 

E4 

Desvelar os projetos devida 

de um grupo de alcoolista e 

explorar possíveis relações 

entre tais projetos  e recaída. 

Estudo transversal, 

descritivo e exploratório. 

Foram realizadas 

entrevistas 

semiestruturadas. 

Postura passiva da maioria dos 

entrevistados.  Predomina relatos 

de esperança de recuperação e 

melhora de vida, porem com 

pobreza de planos concretos e 

tendência a guiar suas vidas em 

função do tratamento. 

E5 

Analisar a importância da 

família no processo 

preventivo da recaída. 

Estudo descritivo, 

qualitativo com uso de 

grupo focal. 

A partir dos resultados torna-se 

importante a implementação de 

um programa de 

acompanhamento para os filhos 

dos alcoolistas. 

E6 

Analisar as sequelas ou 

agravos a saúde que levam a 

prevenção da recaída no 

alcoolismo. 

Trata-se de um estudo 

descritivo, com uso de 

grupo focal. 

Os motivos que levam o 

alcoolista a prevenção de recaída 

foram: tuberculose, hipertensão 

arterial, diabetes mellitus, 

problemas cardiovasculares e 

psiquiátricos. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O uso abusivo de álcool gera agravos que 

comprometem a saúde do indivíduo em seus 

aspectos biopsicossociais. Nesse contexto, a 

recidiva configura-se como uma característica 

comum no tratamento do alcoolismo e, 

portanto, como uma das causas que influ-

enciam diretamente o abandono. A recidiva 

não se inicia com o uso da droga, mas sim, 

dias antes do consumo, uma vez que é nesse 

período que fatores predisponentes atuam, 

colocando em risco a manutenção da absti-

nência e levando o indivíduo, novamente, ao 

uso incontrolável de álcool e outras drogas 

(SANCHES et al., 2015).  

Para Álvarez (2007), a recidiva é consi-

derada uma parte do processo de reabilitação 

e não o final deste processo. Diante dessa 

afirmação, pode-se entender que, por mais que 
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o usuário tenha sofrido uma recidiva, não 

significa que ele não possa recuperar-se. Esse 

fato deve ser visto como um estado de 

transição, que pode ou não ser seguido de um 

progresso para a cura. A recidiva faz parte do 

processo de mudanças e, muitas vezes, é es-

sencial para que a pessoa possa aprender com 

a experiência e recomeçar de uma forma mais 

consciente (ÁLVAREZ, 2007). Corroborado 

a isso, França e Siqueira (2011) relatam que a 

recidiva é comum durante o tratamento e pode 

tornar-se facilitadora no processo de recu-

peração a partir do momento em que o 

indivíduo reflete e aprende sobre o ocorrido e 

adota novas atitudes. Revelam, ainda, que a 

falta de entendimento mais profundo, ou 

mesmo complexo, do que este processo na 

dependência química, torna-se um fator que 

pode influenciar no processo de recuperação 

do usuário (FRANÇA & SIQUEIRA, 2011). 

Os dados encontrados concordam com o 

Modelo Transteórico dos Estágios de Pron-

tidão para Mudança proposto pelos psicólogos 

Prochaska e Di Clemente em 1982, que 

trabalham com ideia de que a motivação é um 

estado interno de prontidão para a mudança e 

que pode variar com o tempo ou situação 

vivenciada, podendo ser influenciada por fato-

res externos tais como biológicos, psico-

lógicos, sociais ou espirituais (MILLER & 

ROLLNICK, 2001). 

De acordo com o estudo de França e 

Siqueira (2011), realizado com 10 graduandos 

de enfermagem e 1 enfermeira, chegou-se à 

conclusão, por meio de um questionamento 

inicial, de que os fatores que levam à recidiva 

estão relacionados aos conflitos interpessoais, 

seguidos pelos associados à pressão social e 

estados emocionais negativos (FRANÇA & 

SIQUEIRA, 2011).  

No estudo realizado por Alvarez (2007) 

com um grupo de 105 alcoolistas que recaíram 

(internados e não internados), evidencia-se a 

relação de similaridade existente entre os 

fatores de uma recaída atual do indivíduo com 

os de recaídas anteriores, notando-se que há 

um destaque especial àqueles expressos pelas 

dificuldades na área familiar. Além disso, a 

necessidade do consumo como expressão da 

dependência psicológica e fisiológica estabe-

lecida e a influência negativa de amigos foram 

outros fatores de recaída relatados pelos 

usuários (ÁLVAREZ, 2007). 

Sanches et al. (2015) também identificam 

que motivos particulares como, briga no am-

biente doméstico, falta de apoio familiar e in-

satisfações estão frequentemente envolvidos 

na recaída do usuário de SPA (SANCHESet 

al.,2015).  

Diante dessa perspectiva, é possível iden-

tificar que nos estudos de França e Siqueira 

(2011), Alvarez (2007) e Sanches et al., 

(2015) a interação familiar é evidenciada 

como fator que predispõe ou não o indivíduo 

à recaída e, por isso, constitui-se como 

fundamental no tratamento do alcoolista; pois, 

a partir dela, esses indivíduos dependentes 

poderão desenvolver potencialidades em que 

serão capazes de sentir mais segurança para 

viver sem o álcool. 

Para Scherker e Minayo (2003), o depen-

dente químico tem dificuldade em manter a 

estrutura familiar, devido ao aparecimento de 

problemas relacionados à mudança compor-

tamental e, neste momento, é necessário a 

presença da família, já que esta é a detentora 

da responsabilidade de formar esses indiví-

duos e está diretamente ligada ao desen-

volvimento saudável ou adoecimento desse 

membro (SCHERKER & MINAYO, 2003). 
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Conforme Oliveira et al., (2012), outro 

aspecto que também pode interferir na dinâ-

mica familiar do usuário de álcool é a recaída 

após a alta, pois pode gerar expectativas 

frustradas nos familiares em relação ao 

tratamento que foi utilizado, além de fazer 

com que muitos se sintam impotentes, 

desamparados e desgastados com a situação 

(OLIVEIRA et al., 2012).  

Nesse contexto, torna-se necessário 

investir na dinâmica familiar do alcoolista, já 

que os próprios familiares se encontram em 

situações de vulnerabilidades e que a 

existência do apoio familiar é uma estratégia 

importante na reabilitação do usuário de 

álcool. 

Conforme Matos et al., (2008), os 

familiares que lidam com usuários de drogas 

sentem-se envergonhados e, muitas vezes, se 

culpam pelo problema envolvido no ciclo 

familiar. Desse modo, é importante orientar e 

desenvolver maneiras para lidar com a 

dependência química a fim de melhorar a 

qualidade da relação familiar (MATOS et al., 

2008). Nesse contexto, o profissional de saúde 

serve de elo entre a família e o paciente. No 

entanto, cabe ao profissional conhecer as 

necessidades do paciente, bem como da 

família, visto que se trata de um elemento 

coadjuvante no tratamento do alcoolismo 

(SOARES et al., 2014b).  

Contudo, Oliveira et al., (2009) escla-

recem também que os profissionais de saúde, 

no relacionamento terapêutico com a família, 

deverão deixar claro que quem tem que mudar 

essa situação é quem está vivenciando. Não é 

função do profissional tomar partida de 

decisões que devem ser feitas pelo paciente, 

mas sim instigá-lo a pensar em possíveis 

mecanismos para essa mudança, encontrando 

o que é preciso ser feito (OLIVEIRA et al., 

2009). 

Nessa vertente, salienta-se a importância 

do profissional em identificar a fase do 

processo de mudança em que o usuário se 

encontra para, assim, traçar as suas medidas e 

ações assistenciais.  

Para Miller e Rollnick (2001), o modelo de 

mudança é constituído por seis fases: pré-

contemplação, contemplação, determinação, 

ação, manutenção e recidiva. Na primeira 

fase, o usuário não reconhece a droga como 

um problema e, geralmente, só busca aten-

dimento quando pressionado, sendo função do 

profissional mostrar e analisar, juntamente 

com o paciente, quais os riscos e danos que 

poderão ter ao utilizar a droga; na segunda 

etapa, o paciente encontra-se numa ambi-

valência de emoções, sentindo medo das 

mudanças e o profissional trabalha com as 

perdas e ganhos incentivando a autonomia na 

tomada de decisões. Na terceira, o cliente quer 

mudar, mas não sabe como fazer, sendo 

função do profissional ajudar nas mudanças 

de comportamento, frisando que as metas 

devem ser estabelecidas pelo próprio usuário. 

Na quarta fase, tem-se a mudança de fato, 

podendo recair, mas deverá ser considerada 

uma situação de aprendizagem e o 

profissional deverá evidenciar as situações 

perigosas ao cliente. Na quinta, deve-se man-

ter a mudança de comportamento e prevenir 

futuras recidivas e, por fim, a recidiva 

(podendo acontecer em alguns casos). Isso 

ocorrendo, o profissional deve ajudar o paci-

ente a renovar os processos de contemplação, 

determinação e ação, sem que este fique des-

moralizado devido à recaída. Nesse contexto, 

o profissional de saúde deve identificar o pro-
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cesso e agir de forma personalizada (MILLER 

& ROLLNICK, 2001). 

Nesse sentido, vale ressaltar a importância 

que o profissional da saúde assume diante do 

tratamento de um paciente usuário de SPA, 

pois a equipe, juntamente com o usuário deve 

identificar as necessidades do paciente, 

compreender as suas perspectivas em relação 

a si mesmo e constitui-se como indispensável 

para a elaboração de estratégias no processo 

assistencial.  

O estudo das representações sociais, con-

forme assinalado por Santos e Velôso (2008), 

por exemplo, possibilita a compreensão e 

reflexão acerca das ações dos indivíduos, 

favorecendo o encaminhamento das inter-

venções do profissional a partir de alguns 

aspectos que devem ser considerados: a 

autonomia, o poder de decisão, a criatividade 

e a participação dos atores sociais envolvidos 

(SANTOS & VELÔSO, 2008). Assim, para 

os referidos autores, a assistência pode ter um 

caminho promissor quando se percebe as 

potencialidades dos clientes alcoolistas, não 

se restringindo a considerá-los como pessoas 

que necessitam de ajuda.  

França e Siqueira (2011) revelam que a 

motivação é uma estratégia fundamental no 

processo de mudança, uma vez que é 

primordial que o indivíduo assuma a respon-

sabilidade por sua mudança durante o 

tratamento (FRANÇA & SIQUEIRA, 2011).  

Em relação a esse aspecto, Rodrigues et al. 

(2011), em seus estudos de revisão siste-

mática, sublinham a importância que há na 

aplicação de uma Entrevista Motivacional 

frente ao alcoolista e que ela pode ser 

realizada por profissionais de saúde nos 

diversos níveis de prevenção. Além disso, o 

autor afirma, a partir das evidências encon-

tradas, que este tipo de entrevista contribui na 

redução do consumo abusivo de álcool e que 

pode ser uma intervenção potencial na 

prevenção de recidivas (RODRIGUES et al., 

2011). 

Assim, considera-se que as estratégias e 

técnicas motivacionais relacionadas à pre-

venção de recaídas constituem-se como 

facilitadoras no processo assistencial, além de 

serem habilidades indispensáveis aos profis-

sionais de saúde que lidam diretamente com 

este tipo de usuário. 

Em suma, a intervenção breve é um tipo de 

atendimento com tempo limitado, cujo foco é 

a mudança de comportamento do paciente. 

Para isso, são estabelecidas algumas etapas: 

avaliação do problema (triagem), devolutiva 

(feedback), estabelecimento de metas, discus-

são de prós e contras do uso, aconselhamento 

e desenvolvimento de auto eficácia do paci-

ente. Deve-se usar uma abordagem de redução 

de danos, buscando diminuição de compor-

tamento de risco e efeitos prejudiciais da 

droga (MILER & SANCHES, 1994). 

Para Soares et al. (2014a), a prevenção de 

recidiva está baseada na teoria do aprendizado 

social, o qual consiste no autocontrole que 

agrega procedimentos de treinamento de 

habilidades comportamentais, intervenções 

cognitivas e de mudança no estilo de vida 

(SOARES et al.,2014a). 

Aliado a isso, Sanches et al., (2015) 

revelam que na visão dos usuários de Subs-

tâncias Psicoativas, a equipe multiprofissional 

tem um papel fundamental na prevenção de 

recidiva, uma vez que é ela quem desenvolve 

as atividades de promoção e prevenção, além 

de facilitar a criação de um plano de ação, 

consulta individual, visita domiciliar, ativi-

dades com participação dos dependentes quí-
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micos e seus familiares e o acionamento da 

rede de atenção psicossocial, quando neces-

sário (SANCHES et al.,2015). 

Ainda, no contexto de prevenção de 

recidiva, Soares et al., (2014b) ressaltam que 

as sequelas ou agravos à saúde, consequentes 

do uso abusivo do álcool, apresentam-se, 

muitas vezes, como motivos que levam o 

alcoolista a prevenir a recidiva. Para ele, ao se 

experimentar os sentimentos que envolvem 

uma percepção de agravos físicos e mentais, 

bem como os malefícios decorrentes do 

alcoolismo, é provocado no indivíduo à 

sensação de perda de controle da situação e, 

consequentemente, faz emergir o desejo de 

parar com o consumo de bebidas alcoólicas 

SOARES et al., 2014b). 

Assim, cabe ao profissional de saúde, uma 

atitude esclarecedora ao paciente, frente à sua 

patologia, procurando-o esclarecer acerca do 

processo de degradação intensa que envolve o 

alcoolismo, bem como sobre o poder de 

introdução de doenças secundárias no 

organismo. 

 

CONCLUSÃO 
 

Conclui-se necessária a inclusão da famí-

lia nas estratégias desenvolvidas para pro-

moção e prevenção à saúde ao paciente 

alcoolista no contexto de recidivas, uma vez 

que esta pode contribuir positivamente para o 

tratamento do indivíduo. 

Nota-se, também, a importância da acei-

tação e autonomia do usuário de álcool frente 

ao seu tratamento, sobretudo nos momentos 

de recidiva, já que ele é o principal respon-

sável pelo processo de mudança, além de ser 

o elemento que goza de plena consciência 

sobre o problema.  

Identifica-se a importância dos profis-

sionais de saúde em conhecer os fatores que 

favorecem à recidiva, a partir das particu-

laridades de cada paciente, a fim de que todas 

as variáveis sejam consideradas antes de se 

traçar um plano assistencial. Deve-se, ainda, 

conscientizar o paciente de que o tratamento 

do alcoolismo não pode restringir-se à 

prevenção de recidivas, uma vez que os 

malefícios provocados pelo uso abusivo do 

álcool vão além dos agravos mentais ou 

sociais envolvidos.  

Além disso, sugere-se a necessidade de se 

desenvolver pesquisas relacionadas à área 

com o intuito de ampliar o número de 

evidências mais relevantes sobre recaída de 

usuários de álcool, focalizando principal-

mente as ações desenvolvidas pelos profis-

sionais junto aos fatores associados, que foi o 

objeto desse estudo
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INTRODUÇÃO 
 

A alimentação humana é um fenômeno 

atravessado pelo hábito, e este, está 

intimamente intricado à cultura e à religião: o 

que é considerado tabu, tradição, crença 

(TAVARES, 1974). Há séculos, o desejo por 

substâncias que dão a sensação de satisfação é 

registrado na literatura (MILLS, 2007), 

havendo relatos desde a civilização greco-

romana (SAUNDERS et al., 2009). Aris-

tóteles e Hipócrates já nos atentavam para o 

suposto perigo em ingerir gelo (CACHANI & 

CORDÁS, 2009). Ainda que os aspectos 

culturais que atravessam na etiologia da pica 

sejam os mais expressivos, a globalização 

permitiu que esses compor-tamentos 

específicos relacionados ao costume ou 

crença deem lugar à um viés de explicação 

que a entenda mais como um transtorno 

psiquiátrico (HADDAD & SOUZA, 2020). 

Denominado pica (picamalácia, picacia, 

picacismo, entre outros), foi catalogado no 

DSM-5 como um transtorno alimentarErro! 

Indicador não definido. somente em 2013, 

depois de anos sendo considerado um 

transtorno específico da infância (SANTOS, 

2015); trata-se da ingestão persistente de 

substâncias sem valor nutritivo e que não são 

consumidas de forma habitual 

(APPOLINÁRIO & CLAUDINO, 2000; 

MILLS, 2007; SAUNDERS et al., 2009). A 

terminologia relacionada ao trans-torno tem 

origem de uma ave cujo nome é pássaro pega, 

que tem um apetite insaciável e nada seletivo. 

Ela leva para o ninho qualquer tipo de 

substância, seja comestível ou não 

(BRIOSCHI, et al., 2015)  

Em termos de diagnóstico diferencial, é 

preciso avaliar se esta ingestão está em níveis 

preocupantes – severos – perdurando o perí-

odo mínimo de três meses, assim é possível 

uma atuação profissional mais específica. Os 

sintomas de pica não se confundem com 

outros tipos de Transtornos Alimentares, já 

que possui uma sintomatologia bem caracte-

rística. (SANTOS, 2015; AYETA, et al., 

2015).  

Quanto às definições a respeito da com-

pulsão e obsessão, afim de uma melhor com-

preensão da prática de ingestão persistente, a 

compulsão é um ato mental que se manifesta 

de maneira ritualística e repetitiva, com o 

objetivo de cessar o incômodo ou a ansiedade 

que pode ser causada (ou não) pelas obses-

sões. A obsessão, por outro lado, diz respeito 

à dimensão dos pensamentos, imagens intru-

sivas, impulsos persistentes (PUJALS & 

SILVA, 2017). Picacismo é descrito dentro do 

espectro obsessivo-compulsivo, tendo em 

mente que a ingestão se configura como um 

ritual com vias ao alívio do estresse e da 

ansiedade (HADDAD & SOUZA, 2020). 

Os tipos de pica são classificados a partir 

da substância ingerida. As principais subs-

tâncias são: terra ou barro (geofagia), ingestão 

de goma, principalmente de lavanderia (ami-

lofagia), gelo (pagofagia), combinações atí-

picas e frutas verdes. Há também a ingestão de 

cabelo, papel, pedra, areia, cinzas de cigarro, 

fuligem, sujeira, comprimidos, leite de mag-

nésia, palitos de fósforo queimados, plástico, 

metais, sabonete, bicarbonato de sódio e giz 

(BOYLE & MACKEY, 1999; CORBETT et 

al., 2003; LÓPEZ et al., 2004; MILLS, 2007). 

Aos casos em que mais de uma substância é 

ingerida ao mesmo tempo, denomina-se 

polipica (BRIOSCHI, et al., 2015). 

A pica é mais comumente relatada em 

crianças (APPOLINÁRIO & CLAUDINO, 
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2000), mulheres grávidas e indivíduos com 

transtornos mentais (LÓPEZ et al., 2004; 

MILLS, 2007). As estatísticas com relação a 

esse transtorno são bastante escassas, mas 

alguns números já foram registrados em 

alguns estudos e eles variam de acordo com a 

região pesquisada. A pica afeta uma em cada 

50 mulheres grávidas consideradas em alto 

risco, além de ser mais encontrada em 

mulheres pretas, de áreas rurais, e que já têm 

histórico de pica na família ou na infância 

(CORBETT et al., 2003). Um estudo feito no 

Brasil com 227 gestantes, mostrou que 14,4 % 

delas praticavam a picamalácia e, dentro desta 

porcentagem, 42,1 % afirmavam que a prática 

era diária (SAUNDERS et al., 2009). A 

picamalácia é único Transtorno Alimentar que 

se encontra registros desde os primórdios em 

gestantes (SANTOS, 2015). 

Algumas pesquisas vêm buscando 

entender melhor sobre a etiologia da pica, mas 

ela ainda é pouco compreendida. Dentre os 

fatores, há os nutricionais, sensoriais psico-

lógicos, culturais e psicológicos (MILLS, 

2007). A falta de consenso a respeito disso – 

comum aos Transtornos Alimentares devido a 

não existir um padrão no funcionamento na 

etiologia dos mesmos – se apresenta como um 

desafio para os pesquisadores na área 

(SANTOS, 2015). Entre as alterações orgâ-

nicas e comportamentais, tem-se que os 

fatores emocionais instituem a relação entre 

alterações hormonais e estresse, e a sinto-

matologia consiste em depressão, ansiedade, 

falta de concentração, irritabilidade, mudança 

no apetite, alterações no sono (insônia ou 

hipersônia) e perda expressiva de energia 

(AYETA, et. al., 2015). 

Para além do que já foi exposto, sabemos 

que a alimentação é fundamental em termos 

de desenvolvimento desde à infância, bem 

como a manutenção de boas condições do 

sistema corporal. A atuação médica em pedi-

atria na emergência mais frequente, é o 

atendimento de crianças que ingerem corpos 

estranhos. A ingestão está associada à uma 

elevada taxa de morbidade causada pela sufo-

cação ou obstrução das vias aéreas. Apesar da 

frequência e de estarmos tratando de acidentes 

na maioria dos casos, quando se verifica uma 

repetição desse comportamento, há uma 

associação possível com o transtorno de pica 

(HADDAD & SOUZA, 2020). Sendo assim, 

apesar de menos frequente quando comparado 

à gestação, evidências sugerem que o 

picacismo também pode ser visto em crianças. 

Essa menor incidência leva a existirem muito 

mais estudos sobre grávidas, e aqui desta-

camos a necessidade de mais investigações a 

respeito do público infantil. (NASCIMENTO 

& ALVES, 2018).  

Diante das complicações que a pica pode 

trazer para as crianças, gestantes e conceptos, 

é essencial trazer em discussão esse 

transtorno, além de ter conhecimento de suas 

implicações e tratamentos, para que as 

consequências sejam minimizadas e evitadas. 

Logo, evidencia-se a importância do presente 

estudo, o qual busca compreender melhor a 

pica, em termos das suas etiologias, 

implicações e o papel dos profissionais de 

saúde na minimização das consequências do 

mesmo. 

 

MÉTODO 

 

O método utilizado foi a revisão de 

conveniência, por entender que as produções 

sobre o tema eram incipientes. A seleção e 

análise dos materiais foram realizadas no 
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período entre outubro e novembro de 2020. As 

bases de dados utilizadas foram o Google 

Acadêmico e o Scielo (Scientific Electronic 

Library Online) e os descritores, "picamalacia 

na gravidez", "picamalácia", "pica na 

gravidez", "transtorno de pica", "picamalácia 

na gestação", "transtorno de pica na gestação", 

“transtornos psicológicos na gestação”, 

“picamalácia e psicologia” e "transtornos 

alimentares na gestação".  

Os critérios de inclusão foram conteúdos 

que abordassem o tema picamalácia, adotar 

uma perspectiva da área da saúde sobre a Pica 

ou sobre gravidez, puerpério ou transtornos 

alimentares. Os critérios de exclusão foram 

não corresponder aos temas propostos na 

inclusão. Assim, foram selecionadas 19 

referências, sendo destas, 16 artigos, uma tese, 

uma cartilha do Ministério da Saúde e um 

trabalho apresentado em congresso. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apesar das dificuldades em estabelecer a 

etiologia da picamalácia, pesquisas tentaram 

estabelecer predisposições ao conflito, entre 

elas, um viés psicodinâmico que associa o 

comportamento a conflitos emocionais não 

resolvidos. Nas crianças, em especial, podem 

ser mencionados separação dos pais e abuso 

sexual, e nas grávidas, um aumento do 

estresse materno especialmente nos primeiros 

três meses podem desencadear o quadro 

(KACHANI & CORDÁS, 2009). 

Durante a gravidez e também no puerpé-

rio, as mulheres são atravessadas por diversas 

mudanças. Elas podem variar entre mudanças 

hormonais, corporais, sociais: muda-se o 

valor e o significado a elas atribuídas pela so-

ciedade, bem como seus círculos sociais. 

Muita responsabilidade também é nelas depo-

sitada, como o peso de ter outra vida depen-

dendo delas e essa responsabilidade se restrin-

gindo principalmente a elas, e quase nada ao 

parceiro, além daquelas que sequer podem 

contar com uma rede de apoio (AYETA et al. 

apud CUNHA et al., 2017). A vontade de ter 

um controle maior da alimentação nas 

mulheres com sintomas de transtornos ali-

mentares, “poderia ocasionar muita ansiedade 

e irritação, repercutindo na ingestão de 

alimentos não nutritivos” (KACHANI & 

CORDÁS, 2009). 

Toda essa mistura de transformações e 

mudanças incide diretamente em suas e-

moções. Como indicam Vieira e Parizzoto 

(2013), o período gravídico-puerperal, é mar-

cado pelas alterações emocionais supracitadas 

– adicionando fatores conjugais, culturais e da 

própria personalidade da mesma –, sendo 

assim, é a fase de maior ocorrência de 

transtornos psíquicos na mulher (VIEIRA & 

PARIZZOTO, 2013). Essas novidades podem 

gerar estresse, bem como acometer o processo 

de enfrentamento às questões de vulne-

rabilidade decorrentes da gestação (AYETA 

et al. apud CUNHA et al., 2017). Para 

Saunders et al. (2009), o transtorno de pica 

pode ser uma maneira de escape do estresse 

relacionado à busca da adaptação diante de 

tantas mudanças, e, ainda, associada à um 

esforço em diminuir os próprios sintomas 

digestivos (SAUNDERS et al., 2009). 

De acordo com Goulart e Magalhães 

(2002), a ocorrência de picacismo em 

gestantes pode vir justamente atrelada a esse 

fator emocional, decorrido de alterações 

corporais, hormonais (vontades devido à falta 

de algum nutriente), podendo também ter 

associação com algum hábito cultural de 
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alguns povos (GOULART & MAGALHÃES, 

2002). Reiterando a questão do diagnóstico 

diferencial, destaca-se a importância de uma 

distinção entre Transtorno Alimentar (TA) na 

gravidez e hipermeirese – situação em que os 

vômitos alteram a homeostasia da mulher –, já 

que a sintomatologia é bem similar 

(SANTOS, 2015). 

As consequências que esse transtorno 

pode trazer para a gestante incluem anemia, 

obstrução intestinal, constipação e distensão 

(BOYLE & MACKEY, 1999; LÓPEZ et al., 

2004), problemas odontológicos e nutritivos 

na dificuldade de absorção dos nutrientes, 

parasitoses, toxoplasmose, a síndromes 

hipertensivas na gravidez, ao envenenamento 

por chumbo e à hipercalemia (SCHINAIDER 

& HUTH; 2019). 

Para o feto, a prática da pica está associada 

ao parto prematuro, irritabilidade do neonato, 

exposição fetal a substâncias químicas, baixo 

peso ao nascer e pode, inclusive, aumentar o 

risco de morte perinatal (SIMPSON et al., 

2000; ROSE et al., 2000; LÓPEZ et al., 2004). 

Sublinha-se, em acréscimo, dados que 

sugerem a deficiência de ferro como con-

dutora à prática da pica, na mesma medida em 

que o transtorno também leva à deficiência do 

mineral (BRIOSCHI et al., 2015), já que nas 

substâncias ingeridas há pouca quantidade 

biodisponível. Sendo assim, a ingestão por si 

só não supre a deficiência (KACHANI & 

CORDÁS, 2009). 

Sendo um período que exige cuidados 

específicos, a informação a respeito do parto e 

da amamentação, bem como o uso de 

suplementos nutricionais, deve ser feito neste 

período (VASSIMON et al., 2020). Como 

evidenciado por Franko e Spurell (2000), é 

imprescindível diagnosticar um transtorno 

alimentar durante a gravidez, seja qual for, 

tendo em vista que essas doenças têm relação 

direta com alterações de metabolismo, sistema 

endócrino, saúde mental e mesmo nutrici-

onais, e acarretam em problemas tanto para a 

mãe quanto para o feto, tais quais abortos em 

larga escala, baixo peso do recém-nascido, 

complicações obstétricas e depressão pós-

parto (FRANKO & SPURELL, 2000). 

Adiciona-se a esses dados as noções de 

que a prevalência é difícil de ser determinada, 

já que esse hábito não é muito frequentemente 

relatado em consultas médicas. Pela vergonha 

de assumir tal prática e o medo do julgamento 

– já que as substâncias ingeridas são atípicas 

– o transtorno fica subdiagnosticado 

(KACHANI & CORDÁS, 2009). Desse 

modo, a atuação médica deve ir no sentido de 

consultas periódicas, se apropriando de 

anamneses repetidas para criação de um 

vínculo profissional-paciente pautado na 

transparência, que seja suficiente para superar 

os bloqueios (HADDAD & SOUZA, 2020).  

Como os transtornos alimentares não são 

entendidos e compreendidos por todos (nem 

mesmo entre os profissionais de saúde), e 

dado o que foi apresentado sobre a 

complexidade acerca do diagnóstico e da falta 

de padronização para a investigar o aten-

dimento pré-natal, acredita-se que os casos 

podem ser pouco notificados e negli-

genciados. Entretanto, toda a discussão a 

respeito de pica na prática, no tocante ao 

subdiagnóstico e escassez de estudos que 

dificultam a ação médica, com um resultado 

obstétrico indesejável dependendo de qual 

substância é ingerida, demonstra o quanto são 

importantes atuações preventivas dentro dessa 

realidade (SCHINAIDER & HUTH; 2019 

apud SAUNDERS 2019).    
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Visando uma identificação mais acurada, 

os profissionais de saúde devem observar 

mais atentamente pacientes que relatam 

queixas recorrentes e sintomas crônicos de 

problemas gastrointestinais e presença de 

anemia ferropriva. Uma postura investigativa 

pode ir no sentido de conversar com a família 

a respeito da biografia do paciente e solicitar 

exames laboratoriais, como hemograma 

completo, ferro sérico, ferritina, eletrólitos, 

chumbo sérico, exames de função hepática e 

de parasitoses, radiografia abdominal e 

endoscopia (KACHANI & CORDÁS, 2009). 

Temos, ainda, a dificuldade de realizar o 

diagnóstico diferencial em crianças, apesar 

dos sintomas serem bem específicos.  

Um estudo de caso realizado por Nasci-

mento e Alves (2018), apresenta uma menina 

de 8 anos que ingeria palito de fósforo 

queimado, cola de isopor, batata crua, coentro 

com colorau e sal, a mãe foi em busca de uma 

ajuda médica, mas não obteve um diagnóstico 

(NASCIMENTO & ALVES 2018). Desta 

forma, cabe ao médico um olhar refinado no 

que tange não apenas esse transtorno, mas 

suas questões subjacentes. Esse profissional 

deve olhar o paciente como o conjunto de suas 

vivências, as questões pelas quais esse 

paciente é atravessado diariamente. Levando 

em consideração que essa doença é extre-

mamente relacionada a questões emocionais, 

o médico dessas gestantes deve ter uma visão 

holística delas, englobando tanto os fatores 

fisiológicos, quanto os psicológicos.  

A partir dessa informação, podemos 

pensar em como a intervenção preventiva 

também é importante e pode gerar resultados 

positivos para a saúde da mãe e do neonato, 

reduzindo assim os níveis de morbimorta-

lidade e de possíveis problemas (BRIOSCHI 

et al., 2015) De acordo com o Ministério da 

Saúde, ao compartilhar sua história, as 

gestantes buscam dividir suas vivências bem 

como conseguir ajuda. A história de cada 

mulher deve ser respeitada, e cada paciente 

acolhida. É importante salientar a importância 

de um “diálogo franco, sensibilidade e capa-

cidade de percepção” do profissional que as 

acompanha durante o pré-natal, para que ele 

se coloque à disposição tanto da paciente 

quanto de sua família - considerados os 

principais atores da gestação e do parto 

(BRASIL, 2000).  

Estarão presentes nessa história os 

acontecimentos ao decorrer da gravidez, as 

emoções que experienciam ou mesmo os 

sentimentos notados pelos profissionais de 

saúde que farão esse acolhimento. É dever 

desses profissionais dispor de uma escuta 

despida de julgamentos ou preconceitos, onde 

a mulher consiga falar sem travas sobre suas 

intimidades e sinta-se segura, para que, assim, 

melhore seu autoconhecimento, preparando-a 

para ir fortalecida para o parto, culminando 

em um nascimento sem intercorrências 

(BRASIL, 2000). 

Dunker et al. (2019), reiteram a impor-

tância do diagnóstico de um TA o quanto 

antes durante essa gravidez, para que possí-

veis riscos clínicos possam ser acompa-

nhados, bem como atuar com uma intervenção 

psiquiátrica pré-natal, para minimizar quais-

quer efeitos (DUNKER et al., 2019). Estudos 

sugerem que a depleção das quantidades de 

ferro correlacionadas a baixa concentração de 

zinco podem estar associadas com a pica-

malácia, e a oferta desses micronu-trientes 

tem resultado em melhoras (LÓPEZ et al., 

2007). Os autores ainda frisam a relevâ-ncia 

de uma investigação adequada acerca do peso 



 

449 
 

Capítulo 52  
Saúde Mental Edição II 

 

corporal e comportamento alimentar das ges-

tantes, no ofício de diagnosticar tal TA e 

iniciar com a intervenção apropriada. 

No que se refere às crianças, apesar da 

falta de evidências, alguns autores sugerem 

que a pica também pode ser resultado de uma 

deficiência de zinco, um mineral que está 

associado ao crescimento infantil. Quando em 

baixas quantidades no organismo, pode levar 

a alteração do paladar, e assim, advém a falta 

de discrição alimentar (HADDAD & SOUZA, 

2020). 

A despeito dos fatores sociais que 

atravessam essa questão, temos que, ingerir 

corpos estranhos (CE) é um ato banalizado 

pelos pais e os mesmos são, inclusive, 

oferecidos por eles, já que acreditam que isso 

tende a ajudar na dentição da criança. É 

importante defender um olhar mais atencioso 

para os hábitos aprendidos na fase oral para 

que não extrapolem ou perlonguem 

(HADDAD & SOUZA, 2020). O estudo de 

caso já mencionado de uma menina de 8 anos 

diagnosticada com picamalácia, colheu o 

relato da mãe, e a mesma diz que havia 

percebido a vontade da criança em comer 

percevejos toda vez que via um, entretanto, 

achava que era “coisa de criança” e não se 

incomodou com aquilo, passou apenas a ter 

mais atenção na criança (NASCIMENTO & 

ALVES, 2018). 

 Ainda no campo da relação entre pica e os 

elementos sociais, os autores ainda discutem a 

respeito da maior ocorrência do transtorno em 

realidades que a condição socioeconômica é 

desfavorável, tendo em vista a escassez de 

instituições públicas de apoio e cuidado: tanto 

no que se refere ao atendimento adequado 

quanto ao fornecimento de informações. 

Desde os primórdios a geofagia tem sido 

relatada em realidades na qual a fome é predo-

minante, com vias à sensação de saciedade 

que provoca (HADDAD & SOUZA, 2020) e, 

corroborando com isso, em vista da ingestão 

de substâncias não nutritivas, o indivíduo 

diminuiria o consumo de alimentos que 

realmente são fontes de certos nutrientes 

como ferro, zinco e manganês (KACHANI & 

CORDÁS, 2009). 

Além do que já foi apresentado acerca do 

tratamento, a etiologia diversa da pica não 

deve se restringir a uma só atuação, e sim à 

uma abordagem multidisciplinar, destacando 

aqui o tratamento psiquiátrico, psicológico e 

nutricional. No que se refere ao tratamento 

com o uso de fármacos – sobretudo inibidores 

da recaptação da serotonina – é preciso se 

atentar ao risco de pouca adesão nas gestantes, 

tendo em vista que elas pensam nos riscos 

para o aleitamento materno. Assim, devem ser 

priorizadas as medicações que têm menor 

acúmulo de resíduos no leite. As drogas com 

menor risco fetal, são sertralina, fluoxetina ou 

clomipramina (KACHANI & CORDÁS, 

2009). 

 

CONCLUSÃO 

 

Esse estudo contribui com as áreas de 

Psicologia Médica, Ginecologia e Obstetrícia, 

Ética Médica e outras áreas da medicina que 

perpassam a saúde da mulher. Assim, eviden-

cia-se a necessidade de práticas que consi-

derem as dimensões fisiológicas, psicológicas 

e sociais das mulheres grávidas como um 

todo, atuando de forma a prevenir e tratar de 

forma humanizada.  

Reunindo a literatura acerca do Transtorno 

de Pica, conclui-se que diversos fatores pod-

em incidir na doença - como psicológicos, 
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nutricionais, culturais, etc -, apesar de não 

haver algo muito concreto. A produção nessa 

área ainda é incipiente e evidencia-se a 

necessidade de mais estudos que abranjam o 

tema.   

Por fim, reitera-se o papel do médico em 

relação a uma escuta apurada em relação às 

angústias, vivências e sentimento dessas 

mulheres, para então compreender a doença. 

O Picacismo é um transtorno extremamente 

atrelado ao psicológico, logo esse cuidado 

deve tomar início durante o pré-natal, num 

trabalho de prevenção não apenas da 

Picamalácia como de outros transtornos 

alimentares. Esse trabalho mostra-se ainda 

mais importante ao analisar as consequências 

da doença, como o baixo peso do recém-

nascido e depressão pós-parto, podendo 

culminar na morte fetal.  
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INTRODUÇÃO 
 

Folie à deux é um termo de origem 

francesa que significa insanidade a dois, uma 

rara condição no qual um “indutor” (ou 

paciente primário) transmite suas crenças 

delirantes para outro indivíduo (ou paciente 

secundário) (BALDAÇARA, 2006).  

O primeiro relato histórico sobre a Folie à 

deux foi descrito por Harvey (1651). Lasegue 

e Falret (1987) utilizaram pela primeira vez o 

termo, em 1877, sendo que a partir daí o 

quadro obteve importância clínica.  

A Folie à deux pode ser dividida em 

quatro tipos  

I. Folie imposée, no qual os delírios de 

uma pessoa psicótica são transferidos para 

uma outra mentalmente sadia e tendem a 

desaparecer no indivíduo receptor quando 

separado do indutor.  

II. Folie simultanée, no qual duas pessoas 

de predisposição mórbida desenvolvem um 

quadro psicótico idêntico, caracterizado por 

depressão e ideias persecutórias. Ambos 

devem ter uma longa história de convivência 

e o quadro deve estar relacionado a casos 

acidentais de natureza depressiva. 

III. Folie communiquée, no qual há 

resistência às ideias delirantes pela segunda 

pessoa por um longo período, porém após 

adotá-las o receptor as mantém mesmo 

separado do indutor. 

IV. Folie induite, no qual novos delírios 

são adicionados a um paciente previamente 

psicótico sob a influência de um outro 

paciente (TURECKI, 1991). 

Os critérios necessários para o diagnóstico 

são:  

a. Presença de semelhança de grau 

considerável entre os quadros; 

b. Isolamento social;  

c. Desenvolvimento inicial do quadro no 

indivíduo dominante; 

d. Características de personalidade no 

indivíduo passivo ou receptor que permitam 

que este desenvolva um quadro psicótico 

(DEWHURST & TODD, 1956). 

O objetivo deste estudo foi apresentar um 

caso raro da Folie à deux, em que o paciente 

apresentou manifestações de forma súbita e 

sem uma possível etiologia. 

 

MÉTODO 
 

Descrição do caso 

 

Identificação  

VJV, 18 anos, masculino, estudante, 

natural de Itaperuna/RJ.  

 

Queixa principal 

Paciente brigou na escola com um colega 

de sala, fraturando o rosto do oponente. 

 

História da moléstia atual 

Paciente apresenta-se agitado, gesticu-

lando e falando coisas que ninguém entendia, 

como um murmúrio em um idioma estranho, 

intercalado por gritos e acusações contra os 

colegas e professores, de que estavam lhe 

espionando e colocando ideias na sua cabeça, 

através de um aparelho produzido no labo-

ratório de física. Estava sem banho há uns 

quatro dias e recusando os alimentos.  

O pai relatou que há  03 meses, o 

paciente apresentou um comportamento dife-

rente, com isolamento, interrompeu atividades 

do seu cotidiano, deixou de tocar violão e por 



 

455 
 

Capítulo 53  
Saúde Mental Edição II 

 

fim, desleixou de sua saúde e higiene, sempre 

falando que a vida era sem sentido, que não 

pertencia a sua família, que a única pessoa que 

o compreendia era sua colega de classe, 

ficando isolado, calado por longos períodos 

ou murmurando, algumas vezes com sorrisos 

sem motivos. Nunca fez tratamento psi-

quiátrico. 

O pai relatou que o paciente é o segundo 

filho de seu casamento. Nasceu de parto 

cesáreo, a termo, devido a laqueadura progra-

mada de sua mãe. Houve bom desenvol-

vimento neuropsicomotor, exceto pela fala, 

que se iniciou após o segundo ano de vida. 

Enurese até o sexto ano. Bom desenvol-

vimento acadêmico, nunca repetiu o ano 

escolar e está cursando o terceiro ano, do 

segundo grau. 

Relatou também, que os pais da colega 

que o paciente se referiu, o procuraram, pois 

estavam preocupados com as atitudes da 

adolescente, que começou a ficar trancada em 

sua casa, com agressividade, recusando os 

alimentos, pois estariam envenenados, a 

mando dos professores da escola, que querem 

lhe matar, por apoiar o amigo. Os pais dela 

relataram que esse comportamento começou 

há uma semana, mas causou forte impacto a 

todos, pois ela se recusa a comer, banhar-se e 

a frequentar a escola. 

Os professores relataram ao pai do 

paciente, que os jovens iniciaram um período 

de agressividade, isolamento, vagando a esmo 

pelas ruas, com desleixo pessoal e emagre-

cimento acentuado. Todos os comportamen-

tos foram realizados sempre em conjunto.  

O pai do mesmo também relatou que foi 

orientado pela escola a procurar o Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) mas não 

aceitaram ir à instituição.  

Ao longo da consulta, o paciente relatou 

que era vítima de um grupo da escola, pois 

eles tinham a missão de exterminá-lo pois, “O 

Ser Maior” o escolheu como mártir. Ele lhe 

mandava mensagens secretas através da bíblia 

e sua amiga era a principal protetora, até que 

chegasse a hora certa. Seus professores 

descobriram e, junto com os demais colegas, 

queriam forçar seus pensamentos e dar 

remédios mandados pelo demônio. Relatou 

que não precisava dos alimentos, pois a luz 

divina o alimentava, protegendo contra os 

venenos do mundo. Ao mesmo tempo, ficava 

longos períodos em silencio, entre suas frases. 

Relatou alucinações auditivas e disse que, um 

espírito estava controlando os pais. 

 

História e dinâmica familiar 

A amiga, contou em entrevista à equipe do 

CAPS, que frequentavam o centro da cidade 

para fazer alguns rituais e recuperar o controle 

de seus pensamentos. Há 15 dias, estava 

ouvindo vozes, que condenavam a sua atitude, 

mas sua mãe a acalmava.  

Fazia gestos como se removesse algo de 

sua genitália e pediu várias vezes para não 

contar o que dizia na sala para sua família, 

pois tinha medo da reação de seu pai. 

 

Súmula ou exame do estado mental 

Em relação aos sintomas psicóticos, há 

delírio de perseguição (pessoa próxima que 

esteja sendo atacada, molestada, enganada ou 

perseguida) e místico-religioso (ideias de 

comunhão com o divino, missões místicas, 

mensagens religiosas fundamentais, entre 

outros).  

A etiologia do Folie à deux não pode ser 

explicada apenas por mecanismos biológicos. 

A história pré-mórbida da mãe, envolvendo o 
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transtorno depressivo não tratado, violência 

familiar e as características de personalidade 

dependente da filha foram fatores cruciais 

para o desenvolvimento do transtorno.  

Hipótese Diagnóstica 

Folie à deux. 

 

Conduta  

A equipe do pronto-socorro optou por usar 

um medicamento injetável (haloperidol + pro-

metazina), intramuscular e fez encaminha-

mento ao CAPS. Ambos os casos foram co-

municados ao CAPS, que agendou visita 

domiciliar e fez o acolhimento dos dois.  

O paciente foi medicado com olanzapina 

10 mg, duas vezes ao dia e levomepromazina 

100 mg à noite, com acompanhamento 

intensivo no CAPS. Os sintomas psicóticos 

foram se resolvendo, com maior participação 

do paciente nas oficinas do CAPS e também 

na gestão de seus cuidados pessoais, inclusive 

tocando violão novamente. Após seis meses 

de tratamento, o paciente abandonou o serviço 

e após visita domiciliar, pela equipe, 

descobriu-se que sua mãe o havia proibido de 

ir ás reuniões por motivos de que estava muito 

bem e não havia necessidade. 

A amiga do paciente, foi avaliada em 

outro serviço, medicada com risperidona 2 mg 

ao dia e clonazepam 2 mg ao dia, mas teve 

alta; assintomática após dias; reclusa no lar.  

O caso apresentado preenche os critérios 

diagnósticos exigidos pela CID-10, para o que 

se chama transtorno delirante induzido ou 

Folie a deux, que são: proximidade emocional 

entre mãe e filha. Apenas a mãe apresenta um 

transtorno psicótico autêntico, que ocasionou 

delírios induzidos na filha, os quais 

desapareceram após sua separação da mãe. 

Ambas apresentaram uma longa história de 

convivência e relação à violência doméstica e 

sintomas de natureza depressiva, principal-

mente na mãe (indutor). 

Quanto ao diagnóstico individual, prov-

avelmente o paciente V.J. já apresentava os 

sintomas prodrômicos, mas piorou nos 

últimos meses e por não estar em tratamento, 

evoluiu com sintomas positivos. Esse 

primeiro grupo de sintomas, muitas vezes são 

confundidos com comportamento comum aos 

adolescentes.  

A amiga do paciente recebeu apenas o 

diagnóstico de transtorno psicótico, pois não 

apresentava história de doença psiquiátrica 

prévia e teve rápida remissão com o trata-

mento.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Durante a coleta das infromações do caso, 

alguns pontos foram levados em conta, os 

quais são relevantes para discussão. Durante a 

realização da anamnese completa, o exame 

físico não foi realizado.  

Em relação as diferenças entre Transtorno 

Delirante Induzido (Folie à deux) e delírio, 

alguns elementos básicos para o reconhe-

cimento, como características básicas que 

indiquem a presença do delírio, devem existir: 

convicção extraordinária, ou seja, uma certeza 

subjetiva incomparável; não ser influenciável 

pela experiência, havendo impossibilidade de 

modificação por provas de realidade; impos-

sibilidade de conteúdo – o delírio é um juízo 

falso, incompatível com a realidade; incom-

preensibilidade psicológica – o delírio verda-

deiro é um fenômeno primário não redutível a 

fenômenos psicológicos compreensíveis 

(MACHADO et al., 2015).  
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O delírio foi utilizado pela paciente como 

mecanismo de desvio de sua raiva e culpa. 

Algumas teorias relatam sobre o mecanismo 

psicodinâmico dos delírios no doente pri-

mário, que poderia envolver desde tentativas 

de lidar com as emoções da homossexualidade 

inconsciente, como deficiências na confiança 

básica na infância, dinâmica narcisista ou 

traços exagerados de personalidade como a 

hipersensibilidade (SIRIS & LAVIN, 1999). 

Já no indivíduo induzido, o delírio poderia ser 

transferido devido a identificação incons-

ciente (no caso acima o abandono da filha pelo 

namorado poderia ter sido sentido como a 

mesma agressão e abandono afetivo que a mãe 

sofria do marido), associado a proximidade 

das pessoas envolvidas e a traços dependentes 

na personalidade do indivíduo (no caso em 

questão a amiga sempre teve seu colega como 

referência para tomada de pequenas decisões 

e inclusive para se cuidar).  

Quanto ao tratamento, a primeira medida 

é identificar o contexto em que se desenvolveu 

os sintomas delirantes e tentar medidas para 

que o comportamento de ambos indivíduos se 

torne mais funcionais. Não há preferência 

quanto ao tipo de medicação, mas além de 

tratar os sintomas psicóticos, visar o trata-

mento dos transtornos psiquiátricos de base ou 

comórbidos. O tratamento por separação tem 

sido bastante discutido na literatura, uma vez 

que poucos casos foram bem-sucedidos nesse 

procedimento.  

 

CONCLUSÃO 
 

A incidência de Folie à deux, mesmo 

sendo rara, retifica a importância de uma 

conduta abrangente perante o paciente, 

mesmo que a tal seja de difícil diagnóstico e 

identificação etiológica. Por meio do seguinte 

caso colhido, observa-se as características de 

reconhecimento patológico, como também as 

que diferem de outras doenças, por exemplo, 

delirío. Diante disso, reforça a necessidade do 

reconhecimento correto de Folie à deux para 

haver o manejo adequado do paciente. 
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INTRODUÇÃO 
 

A prática da terapia ocupacional na saúde 

mental está presente desde a criação da 

profissão. A atuação terapêutica ocupacional 

em hospitais psiquiátricos de internação 

integral é de fundamental importância 

colaborando no trabalho multiprofissional, 

tendo como objetivo que as pessoas em 

sofrimento mental desempenhem suas 

ocupações de forma significativa (RIBEIRO, 

et al. 2005). 

Ao analisar a história dos distúrbios 

mentais e as práticas de tratamento, podemos 

observar que desde a antiguidade até os dias 

atuais as formas de tratar o sujeito em 

sofrimento psíquico são diferentes e variaram 

ao longo da história, de acordo com a 

percepção da sociedade geral sobre a pessoa 

em sofrimento mental. Essas formas de 

tratamento relacionam-se com o surgimento 

dos hospitais psiquiátricos e com o conceito 

de distúrbios mentais (AMARANTE, 2010).  

Os movimentos de reforma psiquiátrica 

que se desenvolveram em diversos países no 

pós-Segunda Guerra Mundial, questionaram 

as práticas manicomiais destinadas aos 

sujeitos em sofrimento mental e buscaram 

incentivar a reorientação do cuidado ofertado 

nos sistemas de saúde (MICHELI, 2019). 

O hospital psiquiátrico pode ser 

caracterizado como uma instituição total, na 

medida em que é um local onde residem 

semelhantes que foram separados da soci-

edade mais ampla por determinado período de 

tempo, levando uma vida fechada e formal-

mente administrada. É também considerado 

um local de cuidado de pessoas que são 

consideradas incapazes de cuidar de si mes-

mas e que podem oferecer ameaças à soci-

edade, embora de maneira não intencional 

(GOFFMAN, 2008). 

Atualmente, a assistência oferecida em 

saúde mental é decorrente de muitas trans-

formações sociais e políticas, que resultaram 

na desinstitucionalização dos doentes men-

tais. No cenário nacional, os hospitais 

psiquiátricos, que antes eram considerados os 

principais equipamentos de assistência à 

saúde e à pessoa em sofrimento mental, têm 

deixado de ser o centro da atenção para essas 

pessoas, dando espaço a uma nova rede de 

serviços extra hospitalares. Porém, mesmo 

com essa nova proposta de serviços 

substitutivos, esse equipamento ainda é um 

recurso bastante utilizado nos casos de 

condições clínicas mais graves e/ou agudas, 

em que há o transtorno mental associado a 

condições de risco ao doente e/ou a outras 

pessoas e, também, após terem sido esgotados 

os recursos extra-hospitalares para atender a 

pessoa em crise (CARDOSO, 2009).  

A internação psiquiátrica é atualmente 

indicada para casos graves quando não se tor-

na efetivo o uso de meios extra-hospitalares 

para o tratamento ou manejo do problema, 

sendo a internação de pessoas em instituições 

com características asilares proibida. São 

considerados casos graves situações em que 

há presença de transtorno mental com, no 

mínimo, uma das seguintes condições: risco 

de auto-agressão, risco de heteroagressão, 

risco de agressão à ordem pública, risco de 

exposição social e incapacidade grave de 

autocuidado. Sua finalidade centra-se na 

estabilização do paciente, minimizando ris-

cos, levantando necessidades psicossociais, 

ajustando o tratamento psicofarmacológico e 

a reinserção social do paciente em seu meio. 

Cabe ao profissional médico realizar uma 
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análise criteriosa e ética caso a caso para 

verificar quando a internação psiquiátrica é 

necessária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2002).  

As percepções sobre o hospital psiquiá-

trico variam entre as necessidades reais que os 

indivíduos têm na vida e as emoções subje-

tivas acerca do hospital. Assim, o hospital 

psiquiátrico pôde ser visto de forma positiva 

por oferecer alimentação nos horários certos e 

medicação adequada, além de pessoas 

sensíveis que proporcionam acolhimento e 

uma boa conversa; como também foi consi-

derado um local de opressão, referindo-se aos 

momentos em que alguns pacientes têm que 

tomar a medicação, mesmo que manifestem 

não querer. A internação também é consi-

derada necessária para remissão de sintomas e 

melhoria da saúde; e o hospital psiquiátrico 

também é visto como um lugar que propor-

ciona cuidado, mas às vezes, considerado 

como um ambiente desagradável por gerar 

medo (PEREIRA & JOAZEIRO, 2015). 

Além disso, para muitos pacientes e 

familiares a internação é uma forma bem vista 

de tratamento. Demonstram ter dependência 

do hospital psiquiátrico em razão de um coti-

diano programado, com horários rígidos para 

tomar medicamentos, alimentação e outras 

rotinas de cuidado (SALLES & BARROS, 

2007). Ademais, grande parte dos pacientes 

institucionalizados se encontram no hospital 

psiquiátrico por questões sociais, familiares 

ou por falta de condições econômicas de so-

brevivência extra-hospitalares, fazendo com 

que o hospital seja entendido muitas vezes 

como um local de proteção (MACHADO, et 

al. 2005). 

O objetivo deste estudo foi caracterizar a 

atuação da terapia ocupacional em um 

contexto de saúde mental tendo como foco o 

hospital psiquiátrico de internação integral.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa 

realizada no período de abril à junho de 2021, 

por meio de pesquisas nas bases de dados: 

Lilacs, PubMed e Medline, Cumulative Index 

To Nursing and Allied Health Literature - 

Cinahl, Otseeker, e Web of Science. Foram 

utilizados os descritores: "mental disease”, 

“hospitalization” e “occupational therapy”. 

Desta busca foram encontrados 317 artigos, 

posteriormente submetidos aos critérios de 

seleção. Conforme exposto no Quadro 54.1 

detalhando o processo de seleção dos artigos, 

as bases de dados usadas e o número de 

artigos encontrados. 

 

Quadro 54.1 Processo de seleção dos artigos segundo o tema da pesquisa 

 

Estratégia de Busca Base de Dados Resultados 

(tw:((adulto OR hombres* OR women* OR jovem OR young ))) 

AND (tw:((saúde mental* OR psychiatric* OR mental))) AND 

(tw:(("terapia 

ocupacional" OR "occupational therapy" OR "))) 

LILACS 171 

"mental disease” (((hospital* OR hospitalization* OR disease*)) 

AND (adult* OR young)) AND (terapia ocupacional* occupational 

therapy) 

PUBMED/ME 

DLINE 

63 
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((salud mental") OR (MH " young adults+") AND ((MH " terapia 

ocupacional+") OR (MH “terapia ocupacional en salud mental+")) 

CINAHL 52 

(mental disease OR mental health*) AND ("occupational therapy") 

AND (intervention OR prevention*) 

OTSEEKER 20 

((Tópico= (mental health* OR mental disease) AND Tópico= 

(occupational therapy*) AND (Tópico= (intervention OR 

rehabilitation OR prevention)). 

WEB OF 

SCIENCE 

 

11 

Total: 317 

 

Os critérios de inclusão foram: artigos nos 

idiomas português, inglês e espanhol; sem li-

mitação do período da busca e que abordavam 

as temáticas propostas para esta pesquisa, 

disponibilizados na íntegra. Os critérios de 

exclusão foram: artigos duplicados, disponi-

bilizados na forma de resumo, que não 

abordavam diretamente a proposta estudada e 

não atendiam aos demais critérios de inclusão. 

Após os critérios de seleção restaram 13 

artigos, os quais foram submetidos à leitura 

minuciosa para a coleta de dados que discor-

rem sobre a história da terapia ocupacional no 

contexto da saúde mental, a prática para o 

cuidado, a prevenção e promoção da saúde 

mental infantil e sua atuação no contexto da 

pandemia COVID-19. Os artigos incluídos 

foram publicados entre os anos de 1984 e 

2021. O Quadro 54.2 apresenta os artigos 

selecionados a partir dos critérios de inclusão 

e exclusão. 

 

Quadro 54.2 Artigos selecionados a partir da revisão da literatura 

Ano de 

Publicação 
Referências Periódico 

País de 

Publicação 
Idioma 

2021 

RAMÍREZ OSORIO, D. M; JIMÉNEZ 

MORENO, N. A; NAVAS, A; GONZÁLEZ, 

M.  

Desafíos y acciones de Terapia Ocupacional en 

salud mental. Tiempos de pandemia y 

transformación.  

Revista 

Ocupación 

Humana 

Colômbia Espanhol 

2020 

BUITRAGO-DUQUE, D; BEDOYA-

GALLEGO D; VANEGAS-ARBELAEZ, A. 

Formación en salud mental en psicología, 

trabajo social, medicina, enfermería y terapia 

ocupacional en Colombia.  

Hacía 

promoción en 

salud 

Colômbia Espanhol 

2019 

FERNANDES, AMANDA DOURADO 

SOUZA AKAHOSI et al.  

A intersetorialidade no campo da saúde mental 

infantojuvenil: proposta de atuação da terapia 

ocupacional no contexto escolar.  

Caderno 

Brasileiro de 

Terapia 

Ocupacional 

Brasil Português 
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2018 

MORATO, GIOVANA GARCIA; LUSSI, 

ISABELA APARECIDA DE OLIVEIRA. 

Contributions from the perspective of 

Psychosocial Rehabilitation for occupational 

therapy in the field of mental health.  

Caderno 

Brasileiro de 

Terapia 

Ocupacional 

Brasil Português 

2017 

SHIMOGUIRI, ANA FLÁVIA DIAS 

TANAKA; COSTA-ROSA, ABÍLIO DA.  

Do tratamento moral à atenção psicossocial: a 

terapia ocupacional a partir da reforma 

psiquiátrica brasileira.  

Interface 

(botucatu) 
Brasil Português 

2017 

TOBAR, EDUARDO; ALVAREZ, EVELYN; 

GARRIDO, MARICEL. 

 Estimulação cognitiva e terapia ocupacional 

para prevenção de delirium.  

Revista 

Brasileira de 

Terapia 

Intensiva 

Brasil Português 

2016 

MARCOLINO, TAÍS QUEVEDO; 

FANTINATTI, ELIANE GOZZI, ALANA DE 

PAIVA NOGUEIRA FORNERETO; CID, 

MARIA FERNANDA BARBOZA. 

Comunidade de prática em terapia ocupacional 

para o cuidado em saúde mental na atenção 

básica em saúde: expectativas e impactos.  

Caderno 

Brasileiro de 

Terapia 

Ocupacional 

UFSCAR 

Brasil Português 

2016 

ASSAD, FRANCINE BALTAZAR; PEDRÃO, 

LUIZ JORGE; CIRINEU, CLEBER TIAGO. 

Estratégias de cuidado utilizadas por terapeutas 

ocupacionais em centros de atenção 

psicossocial.  

Caderno 

Brasileiro de 

Terapia 

Ocupacional 

UFSCAR 

Brasil Português 

2016 

POBLETE A; MARÍA JOSÉ; TRONCOSO F., 

FRANCISCO; BURGOS A; RODRIGO. 

Occupational therapy experiences of child and 

youth mental health: an approach to rights and 

participation practices.  

Revista Chilena 

de Terapia 

Ocupacional 

Chile Espanhol 

2012 

PAIVA, MICHELLE HELENA PEREIRA DE; 

FRIZZO, HELOÍSA CRISTINA 

FIGUEIREDO.  

Concepções de terapeutas ocupacionais acerca 

da linha do cuidado em saúde mental.  

Caderno 

Brasileiro de 

Terapia 

Ocupacional 

UFSCAR 

Brasil Português 

2008 

LAGE, NAIRA VASSALO et al.  

A terapia ocupacional reduzindo sintomas 

ansiosos em uma clínica psiquiátrica.  

Revista 

Brasileira de 

Psiquiatria 

Brasil Português 

2005 

RIBEIRO, MARLI B. SANTOS; OLIVEIRA, 

LUIZ ROBERTO DE.  

Terapia ocupacional e saúde mental: 

construindo lugares de inclusão social.  

Interface 

(Botucatu) 
Brasil Português 

1984 

BENETTON, M. J. 

Terapia ocupacional e saúde mental. / 

Occupational therapy and mental health.  

Boletim de 

psiquiatria 
Brasil 

Português 

 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Poblete%20A.,%20Mar%C3%ADa%20Jos%C3%A9%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Troncoso%20F.,%20Francisco%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Troncoso%20F.,%20Francisco%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Burgos%20A.,%20Rodrigo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Paiva,%20Michelle%20Helena%20Pereira%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Frizzo,%20Helo%C3%ADsa%20Cristina%20Figueiredo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Frizzo,%20Helo%C3%ADsa%20Cristina%20Figueiredo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Benetton,%20M.%20J%22
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Além disso, para compor a discussão da 

terapia ocupacional em hospital psiquiátrico 

foram utilizadas cartilhas do Conselhos Fede-

ral e da Primeira Região de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A saúde mental tem sido historicamente 

apresentada como um conceito complexo para 

definir. Em um sentido geral, as definições 

que começaram a emergir no início do século 

XX relacionadas ao movimento de higiene 

mental, ofereceram uma compreensão disso 

em relação às condições e transtornos mentais 

e, consequentemente, para o cuidado e 

prevenção deles, dando saber mais do que 

uma reflexão epistemológica, um interesse 

prático no conceito. Mais tarde, a influência 

de fatores sociais como, duas guerras mun-

diais, em particular a segunda, indicavam que 

a noção psiquiátrica e "Psicopatologista" da 

saúde mental seria qualificada como uma 

perspectiva política e ideológica e ao mesmo 

tempo valorizavam os fenômenos mentais 

contemplando aspectos biológicos, psico-

lógicos e social. Este fato, coincidiu com a 

criação das Nações Unidas (ONU) e mais 

tarde da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), aproximadamente entre 1946 e 1948 

(BUITRAGO-DUQUE, 2020). 

Neste sentido, a OMS define a saúde 

mental como: “... um estado de bem-estar no 

qual o indivíduo se dá conta de suas próprias 

atitudes, enfrenta as pressões normais da vida, 

pode trabalhar produtiva e frutiferamente, e é 

capaz de fazer uma contribuição à sua 

comunidade” (OMS, 2001). O oposto deste 

fenômeno é o transtorno mental, caracterizado 

por alterações no humor, pensamento e 

emoções associados à angústia pessoal, 

afetando a pessoa que adoece, a família e 

gerando impactos significativos na sociedade 

(WHO, 2004).  

Neste contexto, a contribuição do profis-

sional de terapia ocupacional em um hospital 

psiquiátrico faz-se necessário, por ser um 

profissional integrante das equipes multi-

profissionais de cuidado da pessoa em 

sofrimento mental, de forma que compreender 

a gênese da profissão e suas bases científicas 

colabora na elucidação das inúmeras 

possibilidades de intervenção da terapia 

ocupacional em um hospital psiquiátrico 

(OLIVEIRA, et al 2021). 

A constituição da terapia ocupacional 

parte de bases históricas, culturais, econô-

micas, éticas, políticas e conceituais, por isso, 

é necessário compreender o percurso sócio-

histórico da profissão (SHIMOGUIRI, et al 

2017). 

A Terapia Ocupacional foi criada no início 

do século XX, nos Estados Unidos, tendo a 

sua prática reconhecida no contexto da 

reabilitação física e mental pela necessidade 

de reinserir os traumatizados de guerra na 

sociedade. Já no Brasil, a profissão foi criada 

em 1969 onde, a área de psiquiatria, tinha sua 

prática voltada a assistência hospitalocêntrica, 

com a tarefa de ocupar os pacientes, num 

processo de manutenção e organização dos 

hospitais e de reabilitação, tendo em vista que, 

com o advento das terapêuticas biológicas e 

farmacológicas, os pacientes melhoravam 

rapidamente dos sintomas (BENETTON, 

1991).  

Assim sendo, a partir das transformações 

na assistência psiquiátrica, esta profissão foi 
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buscando uma legitimidade enquanto área de 

atuação e de produção de saber. Para tanto, os 

terapeutas ocupacionais têm procurado apri-

morar-se teórica, técnica e politicamente para 

a atuação na rede de serviços substitutivos, em 

nível de prevenção e promoção de saúde, 

tratamento, reabilitação e inserção social 

(BENETTON, 1984). Além disso, esta profis-

são tem construído sua prática neste campo, a 

partir dos principais referenciais que sus-

tentam as transformações na saúde mental 

(MORATO, 2018).  

Neste sentido, os terapeutas ocupacionais 

que buscam um aparato teórico e técnico para 

o tratamento e para se ocuparem das difi-

culdades e necessidades dos pacientes, 

procurando reinventar o cotidiano deles e 

atender aos interesses sociais, políticos e à 

saúde pública, abrem com isto, um campo 

interessante, bastante ampliado e valorizado 

de atuação da profissão na comunidade 

(RIBEIRO, 2005). 

Segundo a Cartilha do Conselho Federal 

de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, sobre 

a atuação do terapeuta ocupacional em hos-

pitais psiquiátricos, foram identificadas as se-

guintes modalidades de atendimento: o aten-

dimento individual que consiste na assistência 

prestada pelo terapeuta ocupacional ao 

cliente/paciente/usuário individualmente; o 

atendimento grupal, no qual, são realizados 

procedimentos com número de participantes 

onde cada um realiza individualmente e de 

forma independente sua atividade ou seu 

projeto, mantendo com o terapeuta ocupa-

cional uma relação individual e estabelecendo 

com os demais membros uma relação de 

independência, porém interativa; as atividades 

em grupo que correspondem aos proce-

dimentos feitos com número de participantes 

e são caracterizados pela realização de uma 

atividade ou um projeto desenvolvido em 

grupo, através da relação de trabalho em 

conjunto e do convívio com questões do 

cotidiano, por meio de conduta sistematizada 

e promotora das relações interpessoais. As 

modalidades contemplam também as ativida-

des em grupo multidisciplinar, que equivalem 

aos procedimentos feitos com número de 

participantes caracterizados pela realização de 

atividades comandadas pelo terapeuta ocupa-

cional em conjunto com outros profissionais 

da equipe multidisciplinar (COFFITO, 2016).  

Ademais, o Conselho Regional de Fisi-

oterapia e Terapia Ocupacional da Primeira 

Região, discorre a respeito da prática clínica 

dos terapeutas ocupacionais atuante na saúde 

mental que inclui realizar: consulta, triagem, 

entrevista, anamnese, solicitar e realizar 

interconsulta e encaminhamento; diagnóstico 

ocupacional, diferencial e contextual; ava-

liação das restrições sociais, atitudinais e as do 

ambiente; avaliação das AVD e AIVD; reali-

zar e solicitar exames psíquico-ocupacionais; 

planejar o tratamento e a intervenção; acolher 

a pessoa e seus familiares; promover, prevenir 

e restaurar a saúde mental em qualquer fase do 

cotidiano e da vida; planejar, acompanhar e 

executar etapas do tratamento e da alta; 

realizar intervenções que utilizem técnicas 

corporais e artístico culturais; atendimento 

domiciliar; orientar, educar e capacitar a 

família, cuidadores e a rede de apoio; 

prescrever tecnologia assistiva; promover 

condições de justiça ocupacional, além de ter 

como objetivo principal a inserção da pessoa 

na sociedade (CREFITO I, 2017). 

Dessa forma, estão entre os principais 

objetivos de intervenção e atuação em um 

hospital psiquiátrico realizar oficinas, objeti-

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Benetton,%20M.%20J%22
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vando promover a reinserção social e socia-

lização dos pacientes, bem como, favorecer o 

poder contratual, promover o aprimoramento 

de habilidades e o potencial produtivo, romper 

com a separação intra e extramuros e preparar 

para o retorno à comunidade (PAIVA, 2012).  

Neste sentido, as intervenções da Terapia 

Ocupacional na saúde mental proporcionam 

aos pacientes, principalmente, oportunidades 

de autoconhecimento, (re) experimentação da 

autonomia e mudança de atitude. Tais ganhos, 

aliados a reorganização do cotidiano, satis-

fação de sentir-se capaz novamente e perten-

cer a um grupo (embora restrito), consequen-

temente conduzem a um aumento da auto-

estima e maior envolvimento com o trata-

mento (LAGE, 2008). 

Desta forma, essa profissão também lança 

mão de diferentes intervenções não farma-

cológicas, quer individuais, quer incluídas em 

grupos para a manutenção da saúde mental. 

Além disso, promove a independência nas 

atividades de vida diária de pacientes que 

estão hospitalizados, mantendo o seu nível de 

independência funcional e promovendo o 

sentimento de utilidade (TOBAR, 2017). 

Ao analisar sua atividade, é observado que 

os terapeutas ocupacionais assumem suas 

estratégias sob uma nova concepção de 

cuidado em saúde, a partir da perspectiva da 

integralidade e da rede, o que se constitui 

como orientação para se pensar na produção 

de cuidado em saúde mental nos dias atuais 

(ASSAD, 2016). 

No cenário da prevenção e promoção à 

saúde mental infantil, aponta-se que a ação da 

terapia ocupacional neste contexto, leva em 

consideração as próprias políticas de atenção 

e os direitos das crianças e adolescentes, como 

o primordial direito à educação. Ou seja, no 

cuidado à saúde mental de crianças as ações 

devem ser configuradas em uma dinâmica 

social que suporte as diferentes formas de 

existência de crianças e adolescentes, sendo 

estes sujeitos de direitos (FERNANDES, 

2019). 

Em se tratando da atual conjuntura no 

contexto de pandemia do COVID-19 e a 

atuação em saúde mental, a terapia 

ocupacional tem contribuído para a concepção 

dos processos saúde-bem-estar-doença na 

perspectiva ocupacional e da complexidade 

(RAMÍREZ, 2021). Além disso, em relação 

aos desafios da gestão da pandemia para a 

prática profissional globalmente, a Federação 

Mundial de Terapeutas Ocupacionais publi-

cou uma declaração de posicionamento na 

qual reconhece o impacto do COVID-19 na 

vida, saúde e bem-estar de indivíduos, 

comunidades e famílias. A Federação re-

conhece neste comunicado que o impacto na 

ocupação, na participação, na gestão de 

rotinas e no acesso a serviços, espaços e 

comunidade, forçou as pessoas a ajustar seus 

hábitos e procurar maneiras de enfrentar 

mudanças, incertezas, novas maneiras de 

fazer, sentir, pensar e interagir. Também 

enfatiza a importância da atuação do terapeuta 

ocupacional junto a grupos populacionais de 

diferentes idades e condições, em cenários em 

que se busca dignificar a vida, bem como 

promover a participação e autonomia para o 

desenvolvimento das atividades em casa, 

estudo, trabalho, lazer e todos aqueles que 

fazem sentido para as pessoas (WFOT, 2020). 

Diante do exposto, é imprescindível 

pensar na criação de políticas públicas e 

diretrizes técnicas que respondam às reais 

necessidades e especificamente para essas 

comunidades historicamente violadas e mar-
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ginalizadas de espaços de opinião como 

exercício de direito (POBLETE, 2016). Desse 

modo, reforça-se que a terapia ocupacional é 

uma profissão que apresenta dentre suas 

normativas o objetivo de participar da 

formulação e implementação de políticas e 

ações setoriais e intersetoriais, podendo atuar 

em diferentes contextos (FERNANDES, 

2019). 

Portanto, no modelo de atenção em saúde 

mental, a terapia ocupacional deve tomar 

como objeto a pessoa e não a doença. O 

sujeito-alvo precisa ser compreendido como 

sendo pessoas, grupos ou populações socio-

culturalmente excluídas com necessidades/-

desejos no cotidiano e em experiência com o 

sofrimento mental, utilizando-se de estra-

tégias guiadas por diversidade, invenção e 

interdisciplinaridade (ASSAD, 2016). 

Ademais, ao longo deste capítulo pode-se 

compreender o quão importante é o trabalho 

da Terapia Ocupacional no hospital psiquiá-

trico, contudo, é importante evidenciar que as 

ações de saúde mental estão dentro dos três 

níveis de atenção à saúde. Desta forma, de 

acordo com o Caderno de Atenção Básica do 

Ministério da Saúde, na década de 2000, com 

o financiamento e regulação tripartite, amplia-

se fortemente a rede de atenção psicossocial 

(RAPS), que passa a integrar, a partir do 

Decreto Presidencial nº 7508/2011, o con-

junto das redes indispensáveis na constituição 

das regiões de saúde (BRASIL, 2013). 

Entre os equipamentos substitutivos ao 

modelo manicomial podemos citar os Centros 

de Atenção Psicossocial (Caps), os Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros 

de Convivência (Cecos), as Enfermarias de 

Saúde Mental em hospitais gerais, as oficinas 

de geração de renda, entre outros. Desta 

maneira, as Unidades Básicas de Saúde 

cumprem também uma importante função na 

composição dessa rede comunitária de 

assistência em saúde mental, sendo carac-

terizada como a porta de entrada de pacientes 

em sofrimento mental o qual, a depender da 

sua condição, pode ser encaminhado para um 

serviço especializado como um hospital 

psiquiátrico (BRASIL, 2013). 

No que tange a prática dessa profissão 

para o cuidado em saúde mental na atenção 

básica em saúde, a Comunidade de Prática 

emerge como ferramenta para a formalização 

do trabalho na Atenção Básica de Saúde 

(ABS), sendo capaz de abarcar os conhe-

cimentos prévios e a experiência de cada um 

de seus participantes na produção de novos 

saberes, no encontro das necessidades forma-

tivas enquanto estratégia de Educação 

Permanente em Saúde (EPS) e em toda a 

complexidade que esse processo envolve. 

Possibilita-se, inclusive, a eleição de temas de 

interesse para discussão, que sejam perti-

nentes ao contexto de prática, ou mesmo a 

exposição de questões emocionais/pessoais 

que perpassam a atuação profissional 

(MARCOLINO, 2016).  

Por fim, a prática da terapia ocupacional 

contemporânea nos serviços de saúde mental, 

incluindo o hospital psiquiátrico, deve ser 

pautado em três pilares: Prática Baseada em 

Evidências (conduta terapêutico ocupacional 

na qual o profissional irá basear as decisões de 

tratamento de uso consciente, explícito e 

criterioso da melhor evidência científica 

atual); Prática Baseada na Ocupação (ação 

que requer do profissional um olhar atento 

para as metas do tratamento estarem 

diretamente relacionados às preocupações 

ocupacionais da pessoa, e os métodos de 

tratamento se baseiam nos interesses 

ocupacionais da pessoa) e Prática Baseada no 
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Cliente (compreensão de que o cliente da 

terapia ocupacional é um agente ativo que 

procura realizar atividades cotidianas 

importantes) (CREPEAU et al, 2011). 

 

CONCLUSÃO 
 

A partir das evidências encontradas, 

conclui-se que a atuação da Terapia Ocupaci-

onal em hospital psiquiátrico sob o âmbito da 

saúde mental proporciona uma transformação 

por meio de suas intervenções, as quais 

propiciam um protagonismo ocupacional e 

atenuam as marcas deixadas pela história da 

psiquiatria. 

A partir deste estudo pode-se concluir que 

essa prática proporciona aos usuários do 

serviço, possibilidades de autognosia, de 

mudanças de atitude, de reorganização do 

cotidiano, de aumento da autoestima e da 

autonomia, bem como, maior envolvimento 

com o tratamento.  

Portanto, torna-se, assim, necessário que o 

terapeuta ocupacional procure ampliar seus 

olhares, de forma a legitimar sua prática 

enquanto área de atuação e de produção de 

saber, priorizando o uso de uma prática 

baseada em evidência de forma a agregar o 

melhor conhecimento científico, com sua 

experiência clínica e a escolha do paciente, 

para, assim, obter uma efetividade de sua 

prática na assistência em saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

É indiscutível que a Reforma Psiquiátrica 

Brasileira (RPB) objetivou desconstitu-

cionalizar, promover a cidadania e autonomia 

aos pacientes acometidos por transtornos 

psiquiátricos. Desta forma, foram institu-

cionalizadas novas formas de cuidar, visando 

estimular a aspectos emocionais, físicos, 

sociais, políticos e culturais na vida dos 

usuários (CARNIEL, 2010). A Rede de 

Atenção Psicossocial, atualmente deno-

minada de Centro de Atenção Psicossocial-

CAPS, explana-se como uma das principais 

referências de articulação do cuidar mental. 

Conseguinte os autores Carniel e Pedrão 

(2010), as Práticas Integrativas e Comple-

mentares (PIC), aprovada em 2006, no Brasil, 

pela Política Nacional de Práticas Integrativas 

e Complementares (PNPIC), são as 

ferramentas mais aplicadas no CAPS, 

condizentes à medicina tradicional imple-

mentando formas de cuidar manuseadas por 

métodos naturais. Referem-se a recursos que 

valorizam o acolhimento à escuta, a inte-

gração do ser humano e vínculo terapêutico, 

favorecendo a integralidade na assistência à 

saúde. Nesse contexto, a PIC proporciona um 

cuidar humanizado, continuado e integral. 

Dentre a grande variedade de terapias 

complementares, encontra-se: a aromatera-

pia, fitoterapia, cromoterapia, terapias asso-

ciadas ao Floral de Bach, yoga, musico-

terapia, técnicas da medicina oriental e 

incentivos à espiritualidade.  

Além das informações supracitadas, 

Carniel e Pedrão (2010) afirmam que a in-

serção destas práticas no Sistema Único de 

Saúde (SUS) beneficiou inúmeros clientes. 

No entanto, a PIC é exposta como um desafio 

aos gestores públicos e profissionais, visto 

que não existem recursos financeiros sufici-

entes, quantidade desfavorável de profis-

sionais capacitados, dificuldade de integração 

e baixa oferta de espaços para realizações das 

ações. Além disso, torna-se indispensável à 

participação da equipe multiprofissional, pois 

o procedimento terapêutico deve ser ofertado 

de forma integral.  

Sabe-se que os transtornos mentais 

causam agravos e desconforto na vida do cli-

ente. Portanto, partindo das pautas explícitas, 

esta pesquisa objetiva identificar na literatura 

científica os benefícios das terapias comple-

mentares como estratégia terapêutica na saúde 

mental, buscando avaliar e descrever a 

importância de tais práticas como promoção, 

prevenção e método terapêutico. Além de ser 

intrinsecamente embasada na pergunta de 

pesquisa: Quais os benefícios das terapias 

complementares no tratamento de usuários em 

sofrimento psíquico? 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo 

expandido, elaborado a partir de revisões 

integrativas de literatura, no período do mês 

de junho a julho. A coleta de dados foi 

realizada nas consecutivas bases: Base de 

Dados de Enfermagem (BDENF), Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) e Sistema Online de Busca e 

Análise de Literatura Médica (MEDLINE).  

Para a busca foram empregues os 

descritores indexados em Ciências da Saúde 

(DeCS): “Assistência à Saúde Mental”, 

“Centros Comunitários de Saúde Mental” e 
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“Terapias Complementares”, utilizando-se 

para o cruzamento o operador Booleano 

"AND". Desta busca foram encontrados 81 

artigos, posteriormente submetidos aos 

critérios de seleção.  

A seleção foi executada a partir do recorte 

temporal de 2009 a 2021, mediante o 

protocolo de busca elaborado antecipa-

damente o qual se idealizou nos seguintes 

critérios de exclusão: artigos duplicados, 

anteriores ao ano de 2009, sem disponi-

bilização de resumos e idiomas desconhe-

cidos aos autores. Já os critérios de inclusão 

basearam-se em estudos concordantes ao tema 

escolhido, no período delimitado e amostras 

as quais fixavam métodos inter-vencionistas. 

Outrossim, foi realizada a leitura minuciosa 

dos artigos, os quais se encontravam gratuitos 

e disponíveis na íntegra, nos idiomas 

português, espanhol e inglês.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após as análises, obtiveram-se 41 artigos 

dos quais 16 atenderam aos critérios de 

inclusão. Sendo assim, explicitou-se que as 

Práticas Integrativas e Complementares são 

intrumentos terapêuticos de grande valência 

que auxiliam na reabilitação dos indivíduos 

frequentadores do CAPS, amenizando as 

recaídas aos vícios de álcool e drogas e dimi-

nuindo tensões voltadas a crises psicóticas 

(CARVALHO; NÓBREGA, 2017).  

Apresentando-se como a mais utilizada, 

encontra-se a fitoterapia, a qual tange o 

cenário amplo de plantas medicinais. O autor 

Silva (2018) retifica que alguns fitoterápicos 

possuem efeito ansiolítico, como a Kawa 

kawa, Valeriana, Passiflora incarnata, 

Hipericun, Matricaria, Ginkgo biloba, sendo 

a Piper methysticum (Kawa kawa) a espécie 

mais eficaz no tratamento de vários trans-

tornos, principalmente no transtorno de 

ansiedade generalizada (TAG). Conseguinte 

ao uso, os profissionais devem prescrever e 

orientar os pacientes sobre o uso, forma e 

efeitos que tais fitoterápicos podem propor-

cionar. Apesar dos efeitos correlacionados ao 

psiquê, alguns fitoterápicos são utilizados de 

formas diversas em outras práticas alterna-

tivas, como a aromaterapia e terapia com 

florais de Bach (DINIZ, 2021). 

Segundo Domingos (2019), a aromatera-

pia e terapias por florais de Bach interligadas 

ao relacionamento terapêutico compõem um 

novo arranjo de cuidados, viabilizando aos 

clientes em sofrimento psíquico autoper-

cepção e autoconhecimento, oportunizando 

ainda melhorias nos padrões emocionais e 

interpessoais. Também fora identificado estí-

mulo à harmonia e equilíbrio do organismo. 

Os aromas e florais constituíram-se em 

recursos terapêuticos dos quais coadjuvaram a 

consumação dos cuidados ao psiquê. Outra 

terapia que pode ser desfrutada juntamente 

com estas práticas é a cromoterapia, a qual 

utiliza ondas emitidas pelas cores como 

amarelo, vermelho, azul, verde ou laranja – 

cada cor opera de forma diferente – agindo nas 

células e lapidando o equilíbrio e a mente 

(DINIZ, 2021).  

Conforme os autores Câmara e Campos 

(2013), a musicoterapia a qual propicia a 

amenização de sintomas negativos e é um 

meio facilitador para comunicação e refle-

xão, transfigura-se como um método não far-

macológico eficaz no relaxamento e prove-

dor de conforto aos indivíduos em sofrimento 

psíquico. Ao utilizar a terapia, fazem-se pre-

sentes sentimentos de acolhida, relaxamento, 
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espaço para externalizar emoções como 

choro, raiva, tristeza e alegria. Para mais, foi 

relatada pelos pacientes a redução de dores 

emocionais, melhorias em quadros de 

agressividade e agitação, além de evoluções 

no relacionamento interpessoal. Além disto, 

prover vínculo entre clientes e a equipe de 

saúde, oportunizando também a interação 

entre o cliente e família, durante a vivência e 

posteriormente. Esta terapia pode ser aplicada 

conjuntamente com o yoga, o qual é uma 

prática que busca equilibrar aspectos físicos, 

mentais e espirituais, fazendo com que o 

sujeito manipule habilidades de autocuidados 

(Rosa et al., 2017). 

A medicina oriental é baseada na 

sabedoria milenar, ou seja, enfatiza que a 

pessoa deve ser tratada com meios não 

invasivos e de forma completa. No contexto 

da saúde mental, a medicina oriental atuará na 

promoção, prevenção e tratamento dos 

sujeitos em sofrimento psíquico empregando 

vertentes das PIC, ofertando tratamentos 

naturais (VALIENTE MUÑOZ et al., 2009). 

Além das ações naturais, ressalta-se a 

importância à espiritualidade. Àqueles que 

possuem uma árdua fé, é de suma importância 

o incentivo a mesma, pois origina conforto, 

baixa o nível de estresse e ansiedade e destaca 

o alto nível de esperança (DE RESENDE, 

2018). 

Quanto à incidência da participação e 

conhecimento dos profissionais de saúde 

voltados às PIC, os autores Carvalho e 

Nóbrega (2017) relatam que ainda é evidente 

a baixa sabedoria sobre essas ações. Os 

profissionais com maior representatividade 

nas Práticas Integrativas e Complementares, 

na Atenção Básica e Centros de Atenção 

Psicossocial são: Agente Comunitário (18,6 

%), Enfermeiro (14,3 %), Médico (10,0 %) e 

Técnico de Enfermagem (22,8 %). É 

perceptível a baixa aderência de capacitações 

aos trabalhadores de saúde ressaltando o 

quanto essencial as PIC como estratégia de 

promoção, prevenção e tratamento na saúde 

mental.  

 

CONCLUSÃO 

 

Destarte, tornam-se imprescindíveis es-

tratégias integrativas na promoção, pre-

venção e tratamento de pessoas diagnoticadas 

com transtornos mentais. Para tanto, é neces-

sária a implantação de novos protocolos os 

quais enfatizem a transcedência da estratégia 

terapêutica pautada como promoção, pre-

venção e tratamento da saúde mental. Igual-

mente, vale de grande importância a licitação 

de capacitações aos profissionais de saúde 

sobre as Práticas Integrativas Comple-

mentares, informando-os sobre a valência e 

prestância destas ações e fomentando a 

seguridade de uma assistência humanizada e 

de qualidade aos usuários com alterações 

psicológicas.  

A Educação em Saúde deve fazer parte das 

atividades implementadas na Atenção 

Primária e CAPS, abordando sobre os prin-

cípios e benefícios das PIC, assim, instruindo 

os clientes sobre as repercussões positivas ao 

cuidado em saúde mental, o manuseio de tais 

práticas, os assegurando não somente de 

ausência de enfermidades, mas de bem-estar 

físico, psíquico e social.  
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INTRODUÇÃO 
 

A equoterapia consiste em um conjunto de 

atividades terapêuticas que envolvem cavalos 

no tratamento cognitivo comportamental, 

emocional e social. Tais desenvolvimentos 

são resultado do conjunto de práticas pre-

sentes nesse tratamento, que envolvem 

preparação do animal, cavalgada e relação 

paciente-equino-natureza. Essas atividades 

podem ser realizadas por profissionais ou 

instrutores treinados, tendo eles a autonomia 

de modificar os exercícios de acordo com a 

necessidade clínica apresentada por cada 

paciente (ALFONSO et al,.2015). 

Estudos têm encontrado resultados 

positivos sobre o uso da equoterapia para tra-

tamento de doenças psíquicas, como ansi-

edade, depressão (EARLES; VERNON; 

YETZ, 2015) e estresse pós-traumático, 

especialmente em veteranos de guerra que 

desenvolveram problemas psicológicos e 

dificuldades de ressocialização após conflitos 

civis (FERROULO, 2015). Isso é relevante ao 

se analisar o contexto brasileiro, uma vez que, 

segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS, 2019), o Brasil é a nação que mais 

sofre com transtornos de ansiedade no mundo, 

com 9,3 % de brasileiros acometidos por esse 

distúrbio. Ademais, destaca-se a alta taxa de 

estresse pós-traumático no país, pois, apesar 

de não estarem inseridos em contextos de 

conflitos civis como os veteranos de guerra, os 

brasileiros estão constantemente envolvidos 

em acidentes e violências que contribuem para 

o desenvolvimento de agravos psíquicos pós-

trauma (PEIXOTO et al., 2019). Entretanto, 

apesar de tais índices elevados, observa-se a 

escassez de pesquisas nacionais relacionadas 

ao uso de equoterapia para intervenção nos 

distúrbios mentais apontados. 

A partir do exposto, o objetivo do presente 

trabalho é revisar a literatura científica sobre 

a utilização da equoterapia no tratamento de 

ansiedade e estresse pós-traumático. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura científica realizada no período de 

junho de 2021, por meio de pesquisas nas 

bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) e Pubmed. Os descritores utilizados 

inicialmente foram “hippotherapy”, “an-

xiety”, “post-traumatic stress” e foi utilizado 

o operador booleano “AND” para cruzar os 

termos entre si. Dessa busca foram encon-

trados 40 artigos, os quais foram poste-

riormente submetidos aos critérios de seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos nos 

idiomas português e inglês; publicados no 

período de 2015 a 2021 e que abordavam as 

temáticas propostas para esta pesquisa, artigos 

de ensaio clínicos, randomizados. Foram 

excluídos relatos de caso, livros, revisões 

bibliográficas ou sistemáticas, artigos dupli-

cados e que não atendiam aos demais critérios 

de inclusão. 

Após a seleção restaram 9 artigos, os quais 

foram submetidos à leitura minuciosa para a 

coleta de dados. Os resultados foram apre-

sentados de maneira descritiva, por meio de 

um quadro (Quadro 56. 1) comparativa com 

os principais achados de cada artigo sele-

cionado.
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Quadro 56. 1 Sumarização dos artigos selecionados 

 

Artigos Autor Revista Método 
Nº da 

Amostra 
Resultado 

Equine-Assisted 

Therapy for 

Anxiety and 

Posttraumatic 

Stress Symptoms 

EARLES et al., 

2015 

Journal of 

Traumatic 

Stress 

Seis sessões de 

tarefas e percepções 

pessoais com 

trabalhos 

desenvolvidos com 

cavalos para 

desenvolver 

habilidades de 

autoconhecimento 

não crítico, escuta, 

interações não 

verbais, linguagem 

corporal, limite dos 

relacionamentos, 

lidar com estresse, 

foco, quietude e 

estabilidade interior. 

16 

Reduções 

significativas em 

ansiedade e 

depressão pós-

trauma. Aumento 

da atenção plena. 

Sem mudanças 

significativas na 

saúde física, 

estratégias de 

enfrentamento, 

auto eficácia, 

satisfação com a 

vida, otimismo e 

suporte social. 

Project Stride: 

An Equine-

Assisted 

Intervention to 

Reduce 

Symptoms of 

Social Anxiety in 

Young Women 

ALFONSO et 

al.,2015 
EXPLORE 

Projeto Stride: 

intervenção de seis 

sessões de atividades 

assistidas por 

equinos com 

estratégias 

cognitivo-

comportamentais 

para redução de 

ansiedade social. 

Coleta de dados por 

meio da Escala de 

ansiedade Social 

Liebowitz. 

12 

Reduções 

significativas na 

ansiedade social 

em avaliações 

iniciais. Em 

avaliações pós-

imediatas e finais, 

não houve grandes 

reduções nos 

escores de 

ansiedade social. 

The Nguudu 

Barndimanmanha 

Project-

Improving Social 

and Emotional 

Wellbeing in 

Aboriginal Youth 

Through Equine 

Assisted 

Learning 

COFFIN, 2019 

Frontiers 

in public 

health 

Aprendizagem 

assistida em equinos 

com no mínimo seis 

sessões semanais 

individuais, em 

duplas e em grupos; 

com avaliação 

qualitativa através de 

imagens e um 

Questionário de 

270 

Melhorias em 

habilidades de 

autorregulação, 

autoconsciência e 

socialização. 
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Força e 

Dificuldades. 

Psychosocial 

Equine Program 

for Veterans 

FERRUOLO, 

2015 

Social 

Work 

Programa piloto de 

dois dias com 70 

minutos de 

psicoeducação, 285 

minutos de 

atividades equinas 

experienciais 

guiadas, 315 minutos 

de processamento 

em grupo e reflexão 

pessoal contínua. 

7 

Possível melhora 

na ansiedade, 

depressão, bem-

estar psicológico, 

confiança, auto 

estima, 

autoconsciência e 

autoconhecimento. 

Acceptability of 

an adjunct 

equine-assisted 

activities and 

therapies 

program for 

veterans with 

posttraumatic 

stress disorder 

and/or traumatic 

brain injury 

SYLVIA et al., 

2020 

Journal of 

Integrative 

Medicine 

Programa 

Ambulatorial 

Intensivo de dois 

dias na zona rural de 

New Hampshire com 

pesquisa de 

satisfação por meio 

de análise temática. 

106 

Progresso em 

habilidades de 

reabilitação 

emocional e de 

relacionamento 

interpessoal. 

The Effects of 

Equine Assisted 

Therapy on 

Plasma Cortisol 

and Oxytocin 

Concentrations 

and Heart Rate 

Variability in 

Horses and 

Measures of 

Symptoms of 

Post-Traumatic 

Stress Disorder 

in Veterans 

MALINOWSKI 

et al., 2018 

Journal of 

Equine 

Veterinary 

Science 

Estudo piloto para 

hipótese de 

alterações nos 

marcadores 

fisiológicos de 

estresse e bem-estar 

em cavalos, e de 

sintomas de 

transtorno de 

estresse pós-

traumático em 

veteranos; através de 

Terapias e 

Atividades 

Assistidas por 

Equinos. 

 

16 

Sem 

demonstração de 

melhora dos níveis 

de bem-estar em 

cavalos. Sintomas 

de transtorno de 

estresse pós-

traumático 

obtiveram 

mudanças 

significativas em 

veteranos. 
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Evaluation of an 

equine-assisted 

therapy program 

for veterans who 

identify as 

'wounded, 

injured or ill' and 

their partners 

ROMANIUK et 

al., 2018 
PloS One 

Avaliação do 

programa de terapia 

assistida por equinos 

através de um 

desenho longitudinal 

não controlado. 

Avaliação em três 

momentos (pré-

intervenção, pós-

intervenção e três 

meses de 

acompanhamento). 

47 

Maiores níveis de 

felicidade e 

qualidade de vida 

na pós-intervenção 

comparadas à pré-

intervenção. 

Obtiveram 

redução de 

sintomas 

psicológicos 

durante os três 

meses de 

acompanhamento 

apenas 

participantes 

acompanhados por 

seus cônjuges. 

Equine-assisted 

biographical 

work (EABW) 

with individuals 

in the second half 

of life: study 

protocol of a 

multicentre 

randomised 

controlled trial 

SCHMIDT et al., 

2020 
Trials 

Estudo 

multicêntrico, 

prospectivo, 

randomizado, 

controlado e de fase 

III aberta, para 

recrutamento de 

participantes com 

depressão subclínica, 

a fim de avaliar 

tratamento 

preventivo assistido 

por equinos. 

52 
Estudo não 

finalizado. 

Effects of 

therapeutic 

horseback riding 

on post-traumatic 

stress disorder in 

military veterans 

JOHNSON et al., 

2018 

Military 

medical 

research 

Estudo controlado de 

lista de espera 

aleatória com 

medidas repetidas. 

Testagem da eficácia 

de programa de 

equitação terapêutica 

de 6 semanas para 

diminuição de 

Sintomas de 

Transtorno de 

Estresse Pós-

traumático e 

aumento da auto 

eficácia de 

enfrentamento, 

regulação da 

emoção, solidão 

social e emocional. 

29 

Possível eficácia 

clínica para alívio 

de Sintomas de 

Transtorno de 

Estresse Pós-

traumático. Não 

apresentou 

estatisticamente 

auto eficácia para 

solidão social e 

emocional. 



 

481 
 

Capítulo 56  
Saúde Mental Edição II 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A revisão de literatura acerca do tema foi 

realizada com base em 9 artigos selecionados. 

Todos esses estudos foram publicados no 

idioma “inglês” e demonstravam intervenções 

realizadas fora do Brasil. No banco de artigos 

acadêmicos da Associação Brasileira de 

Equoterapia a grande maioria das pesquisas 

lidava com a prática de equoterapia para tratar 

problemas relacionados ao sistema osteo-

motor e neurológico. Tal fato demonstra que 

são necessários mais trabalhos nacionais que 

abordem esse tipo de intervenção para agravos 

psiquiátricos e psicológicos, como ansiedade 

e estresse pós-traumático. 

A ausência de pesquisas brasileiras que 

abordam o tema da equoterapia para trata-

mento de ansiedade e estresse pós-traumático 

pode ser explicada pela ausência de análises 

mais conclusivas e com maior grau de 

evidência científica, mesmo na literatura 

internacional. Sete dos nove artigos sele-

cionados são considerados estudos iniciais e 

abordam o assunto de forma rasa. O trabalho 

de SCHMIDT et al. (2020) apresenta maior 

grau de evidência científica, já que se trata de 

uma investigação multicêntrica, prospectiva, 

randomizada, controlada e de fase III aberta, 

que visa avaliar o tratamento preventivo com 

a equoterapia para pacientes com depressão 

subclínica. Essa pesquisa ainda não foi 

finalizada e seus dados não podem contribuir 

com a análise da eficiência dessa terapia. 

Outro trabalho que apresenta valor científico 

maior que o restante é o de JOHNSON et al. 

(2018), o qual utilizou grupos controle para 

analisar a eficácia do programa de equitação 

terapêutica durante 6 semanas, a fim de 

avaliar a diminuição de sintomas do Trans-

torno de estresse pós-traumático, como a 

solidão social e emocional. Esse estudo, 

porém, apresentou apenas uma possível eficá-

cia clínica para alívio de sintomas de 

Transtorno de estresse pós-traumático. No 

restante das variáveis não ocorreu melhora 

estatisticamente significativa. 

Outro ponto a ser abordado é a duração 

das intervenções. Estas podem ser divididas 

basicamente em dois grupos: estudos de curta 

duração e estudos de média duração. Os 

estudos de curta duração apresentam tempo de 

tratamento máximo de 5 dias, com abordagens 

sequenciais (FERRUOLO, 2015; SYLVIA et 

al., 2020; MALINOWSKI et al., 2018). Já os 

de média duração possuem um período maior 

que 1 mês, com as sessões realizadas 

normalmente uma vez por semana (EARLES 

et al., 2015; ALFONSO et al.,2015; COFFIN, 

2019; ROMANIUK et al., 2018; SCHMIDT 

et al., 2020; JOHNSON et al., 2018). Tanto 

nos estudos de curta duração, quanto nos 

estudos de média duração, a equoterapia 

apresentou resultados positivos. No entanto, a 

ausência de pesquisas que realmente 

comprovem resultados duradouros enfraquece 

a abordagem, visto que toda terapia deve ter 

como objetivo melhorar o bem-estar 

biopsicossocial do paciente ao longo do tempo 

Nesse aspecto, JOHNSON et al. (2018) 

ilustraram esse ponto de debate. Observou-se 

que quanto maior é o período de interação 

entre os participantes e a terapia, mais se 

estende também o potencial de benefício 

quanto à regressão dos sintomas de PTSD. 

Assim, percebe-se que tratamentos que 

agregam os entes próximos em um programa 

mais longevo apresentam resultados a longo 
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prazo mais propícios ao desejado, o que 

aumenta a efetividade da intervenção. 

Os estudos de análise pontual e indivi-

dualizada realizados pelos autores EARLES 

et al. (2015), ALFONSO et al. (2015), 

FERRUOLO (2015), SYLVIA et al. (2020), 

MALINOWSKI et al. (2018) e JOHNSON et 

al. (2018) tiveram bons resultados relativos ao 

fim da aplicação, contudo, analisando-se a 

temporalidade, há uma menor duração dos 

efeitos. Isso ocorre de forma menos notória 

com os estudos que trazem os familiares ao 

acompanhamento, como diz ROMANIUK, et 

al. (2018), que também trabalha uma análise 

longitudinal, o que permite a observação do 

impacto positivo na não regressão dos 

sintomas no programa de casais e tem como 

parâmetro um grupo de intervenção individual 

que permita relativização. 

Ademais, é necessário atentar-se para as 

diferentes metodologias adotadas nos estudos. 

Alguns artigos utilizaram abordagens seme-

lhantes de intervenção, sendo observados 

quatro tipos: intensiva com equoterapia 

durante 2 dias (FERRUOLO, 2015; SYLVIA 

et al., 2020); continuada de 5 ou 6 semanas e 

avaliada por meio de questionários (EARLES 

et al., 2015; ALFONSO et al.,2015; COFFIN, 

2019; MALINOWSKI et al., 2018); abor-

dagem continuada de 3 meses com avaliação 

pré-intervenção, durante a intervenção e pós 

intervenção (ROMANIUK et al., 2018) e, por 

fim, abordagem continuada utilizando-se 

grupos controle (SCHMIDT et al., 2020; 

JOHNSON et al., 2018). Além dessas dife-

rentes análises metodológicas, o tamanho 

amostral de cada estudo apresenta discre-

pâncias de 7 a 270 indivíduos submetidos a 

terapia e avaliados. Essas diferenças citadas 

podem ser responsáveis por variações nos 

resultados e, desse modo, torna difícil o esta-

belecimento de um consenso quanto à melhor 

abordagem a ser adotada para a realização da 

equoterapia no tratamento da ansiedade e 

estresse pós-traumático. 

Dos nove estudos analisados, seis foram 

realizados com militares (EARLES et al., 

2015; FERRUOLO et al., 2015; JOHNSON et 

al., 2018; MALINOWSKI et al., 2018; 

ROMANIUK et al., 2018; SYLVIA et al., 

2020). O tratamento mostrou-se eficaz na 

diminuição da ansiedade, depressão, estresse, 

e elevação da autoestima e da confiança. 

Entretanto, segundo Malinowski et al. (2018), 

a pós-terapia não foi capaz de reduzir a 

sensibilidade interpessoal e a ansiedade 

fóbica. A terapia com equinos é bem tolerada 

e aceitável como adjuvante para veteranos no 

tratamento de estresse pós-traumático (PTSD) 

e lesão cerebral traumática (TBI) 

(MALINOWSKI et al., 2018; SYLVIA et al., 

2020). Destarte, um tempo maior de inter-

venção significa uma chance menor de retorno 

ao quadro anterior de PTSD (JOHNSON et al, 

2018). 

 

CONCLUSÃO 
 

Apesar dos problemas supracitados, que 

tornam difícil o estabelecimento de um padrão 

de abordagem, as intervenções tiveram 

resultados promissores. A equoterapia apre-

sentou resultados positivos, viáveis e aceitos 

pelos participantes. Os artigos que analisam 

os sintomas de estresse pós-traumático 

apontam melhorias iniciais no quadro, assim 

como a redução da ansiedade e depressão. 

Verificou-se, portanto, pela análise dos 

artigos, que a equoterapia demonstrou ser uma 

boa alternativa para o tratamento de ansiedade 
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e estresse pós-traumático, sendo observada 

redução significativa nesses indicadores, além 

de estudos também apontarem avanços em 

habilidades de socialização. 

Vale destacar que a escassez de estudos 

publicados, especialmente no contexto brasi-

leiro, e a ausência de pesquisas longitudinais, 

constituem limitações deste trabalho, o que 

torna indispensável a realização de futuras 

pesquisas para melhor compreensão do im-

pacto da equoterapia para a redução de 

sintomas de doenças psíquicas, em vista de 

propor o tratamento mais adequado e eficaz 

para esses pacientes
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INTRODUÇÃO 

 

A demência é definida como uma 

condição clínica caracterizada pela redução da 

cognição, associada a comprometimentos 

funcionais e sociais (PARMERA, 2015). A 

prevalência da demência é de 5-8 % em 

indivíduos acima dos 59 anos. Estima-se que 

a população atual de idosos que sofre dessa 

enfermidade seja de 47,5 milhões em todo o 

mundo, com projeção para se alcançar 82 

milhões em 2030 e 152 milhões em 2050 

(WHO, 2021). Assim, a demência é um dos 

distúrbios neuropsiquiátricos mais graves e 

prevalentes em idosos cujo principal sintoma 

é a deterioração progressiva da função 

cognitiva (GALE et al., 2018). 

Terapias voltadas ao tratamento da de-

mência envolvem, predominantemente, int-

ervenções medicamentosas. No entanto, tais 

intervenções, muitas das vezes necessárias, 

apresentam eficácia limitada para o combate 

ao declínio da função cognitiva (GLIND et al., 

2013) bem como para redução dos demais 

sintomas associados, tais como depressão 

(CHI et al., 2015), ansiedade (STARKSTEIN 

et al., 2007) e alterações comportamentais 

(TOLEDO et al., 2004). Dentre os distúrbios 

comportamentais ligados à demência estão a 

agressividade física e verbal, a falta de 

cooperação, a hiperatividade motora e a 

tendência de perambulação que geram alto 

nível de estresse e exaustão para os cuidadores 

desses pacientes (FERRARA et al., 2008). 

Desse modo, faz-se necessário avaliar 

terapias complementares ao tratamento medi-

camentoso de pacientes com demência, com o 

intuito da melhora das funções cognitivas, a 

redução dos distúrbios comportamentais, a 

redução dos níveis de ansiedade e de 

depressão.  

A musicoterapia (MT) é uma medida 

comumente recomendada para o tratamento 

complementar da demência, visto que a 

receptividade à música e a memória musical 

podem ser mantidas até os estágios finais da 

doença, uma vez que as áreas cerebrais 

relacionadas à memória musical estão entre as 

últimas a mostrarem atrofia (JACOBSEN et 

al., 2015). Além disso, a música também pode 

ativar circuitos subcorticais, o sistema límbico 

e o sistema de recompensa, provocando 

sensações de prazer (URIOS et al., 2011). A 

MT pretende promover o bem-estar, gerenciar 

o estresse, aliviar a dor, melhorar a memória, 

melhorar a comunicação, promover a reabi-

litação física, dentre outros benefícios para a 

demência (AMTA, 2005). 

A MT pode ser praticada de duas formas 

distintas, a ativa (participativa) ou passiva 

(receptiva). Na forma ativa, os pacientes 

participam de exercícios musicais, como 

cantar, tocar algum instrumento, participar da 

composição de canções, dentre outras ativi-

dades. Já na forma passiva, a terapia envolve 

a escuta e a apreciação da música pelo 

paciente, geralmente com fones de ouvido de 

tipo supra-auricular. Essa metodologia recep-

tiva é conveniente e simples de ser admi-

nistrada, não necessitando de treinamento 

profissional em MT, diferente da MT ativa. As 

principais recomendações para imple-

mentação ideal de MT passiva em pacientes 

com demência incluem uso de gêneros 

musicais familiares que atendem as pre-

ferências do paciente; ser realizada em um 

ambiente fechado e calmo; minimizar dis-

trações e distúrbios durante a intervenção; ser 

realizada após acordar ou antes de dormir, 

com duração média de 10 a 30 minutos por 
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sessão (ARROYO-ANLLÓ et al., 2013; 

HICKS-MOORE et al., 2008; RAGLIO et al., 

2015; REMINGTON et al., 2002; SUNG et 

al., 2006; SUNG et al., 2010). 

O objetivo desse estudo foi investigar a 

eficácia da musicoterapia como um método 

complementar ao tratamento farmacológico 

em pacientes com o diagnóstico confirmado 

de demência, por meio da análise das funções 

cognitivas, níveis de ansiedade, níveis de 

depressão e distúrbios comportamentais, 

através de estudos baseados em evidências 

científicas com o intuito de esclarecer os 

benefícios dessa terapia. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão narrativa da 

literatura, realizada em junho de 2021, por 

meio da base de dados Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE/PubMed). A busca pelos descri-

tores e termos utilizados foi efetuada mediante 

consulta ao MeSH (Medical Subject Hea-

dings), utilizando os descritores: “dementia”, 

“music therap”y. Foram encontrados 520 arti-

gos, posteriormente submetidos aos critérios 

de seleção.  

Os critérios de inclusão consistiram em: 

revisões sistemáticas com meta-análise de 

estudos controlados e randomizados, dispo-

níveis em inglês, publicados no período de 

2015 a 2021, que analisavam o uso da MT 

como tratamento para demência abordando 

pelo menos um dos seguintes desfechos: 

ansiedade; função cognitiva; depressão; 

problemas de comportamento. Somente 

artigos que analisavam a demência de forma 

geral, sem especificar dentre diferentes tipos 

de demência foram selecionados. 

Os critérios de exclusão, consistiram em: 

artigos duplicados, disponibilizados na forma 

de resumo, que não abordavam diretamente a 

proposta estudada ou que não atendiam aos 

demais critérios de inclusão.  

Diante disso quatro artigos restaram, e 

então submetidos à leitura minuciosa para a 

coleta de dados e composição dessa revisão. 

Cada estudo teve seu resultado resumido e 

apresentado de forma descritiva e posterio-

rmente expostos através de uma análise crítica 

A consulta na base de dados foi feita no 

dia 16 de junho de 2021, utilizando a escala 

PRISMA para nortear a construção deste 

capítulo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Chang et al. (2015) demostram que a MT 

apresentou um efeito de moderado a elevado, 

estatisticamente significativo para redução de 

ansiedade, depressão e distúrbios comporta-

mentais. Nesse contexto, ao avaliar o tamanho 

dos efeitos que a MT exerce sobre os níveis de 

ansiedade, comportamentos disruptivos, 

índices depressivos e funcionamento cogni-

tivo em pessoas com demência, nota-se que 

em relação a distúrbios comportamentais os 

resultados foram de grande efeito e estatisti-

camente significativo (Hedge’s G = -0,66), 

enquanto na ansiedade notou-se que a MT 

contribuiu com efeito moderado e estatisti-

camente significativo (Hedge’s G = -0,51) 

para redução dos seus níveis. Neste mesmo 

sentido, a depressão também apresentou 

redução com tamanho de feito moderado e 

estatisticamente significativo (Hedge’s G = -

0.39). No que tange o funcionamento 

cognitivo, a MT propiciou aumento com efei-
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to pequeno e estatisticamente significativo 

(Hedges’s G = 0,19). 

Observa-se que a MT agiu de forma muito 

eficiente para melhora de comportamentos 

disruptivos e agiu de forma eficiente para 

melhora da depressão e ansiedade. Apesar de 

haver uma melhora estatisticamente signifi-

cativa das funções cognitivas, o tamanho do 

efeito foi pequeno demais para se considerar a 

MT como tratamento clinicamente relevante 

para o fortalecimento dessa área.  

A revisão realizada por Poli et al. (2017) 

analisou a efetividade da MT em pacientes 

com demência abordando somente domínios 

cognitivos de maneira aprofundada (cognição 

global, atenção, linguagem, aprendizado e 

memória, habilidades psicomotoras). O 

estudo concluiu que não houve efeito estatisti-

camente significativo da MT sobre cognição 

global (SMD = 0.13), atenção (SMD = -0.07), 

linguagem (SMD = -0.01), memória e 

aprendizado (SMD = 0.18) e habilidades 

psicomotoras (SMD= 0.12). A partir de uma 

análise de subgrupos comparando a meto-

dologia passiva e ativa foi concluído que 

houve efeitos benéficos e estatisticamente 

significativos (p=0.04) de MT ativa para 

função cognitiva global, no entanto de baixa 

efetividade (SMD = 0.29). 

Torna-se evidente que a MT terapia não é 

uma alternativa válida como terapia comple-

mentar para melhora das funções cognitivas 

de pacientes com demência, o que não exclui 

a possibilidade de ela ser utilizada para 

melhoria de outras comorbidades como 

distúrbios comportamentais, ansiedade e 

depressão, conclusão esta que está em 

concordância com os resultados de Chang et 

al. (2015). Deve-se ressaltar que apesar da 

melhora estatisticamente significativa da MT 

ativa para cognição global, o tamanho de 

efeito foi pequeno e, portanto, de baixa 

relevância clínica.  

A comparação entre a efetividade da MT 

receptiva e MT participativa foi realizada por 

Tsoi et al. (2017).  Abordou-se nesta revisão 

os seguintes desfechos: função cognitiva, 

apatia, ansiedade, índices depressivos, agi-

tação e problemas de comportamento.  

O estudo concluiu que não houve melhora 

estatisticamente significante sobre função 

cognitiva (MD = 0.18), apatia (MD = -1.48), 

ansiedade (MD = -0.67), índices depressivos 

(MD = -1.00), agitação (MD = -1.34) e 

problemas de comportamento (MD = -6.08) 

dentre aqueles que receberam MT ativa em 

comparação a um grupo controle que recebeu 

cuidados convencionais. O estudo também 

concluiu que não houve melhora estatisti-

camente significativa sobre a função cognitiva 

(MD = -0.15) dos pacientes que receberam 

MT passiva em comparação com um grupo 

controle que recebeu cuidados convencionais. 

No entanto, houve melhora estatisticamente 

significativa de apatia (MD = -1.48) ansiedade 

(MD = -1.83), agitação (MD = -7.99) e 

distúrbios comportamentais (MD = -3.02) em 

comparação ao grupo controle que recebeu 

cuidados convencionais. Assim, esse estudo 

aponta para a eficácia da MT passiva para o 

tratamento da ansiedade, depressão e compor-

tamentos disruptivos em pacientes com 

demência e reforça a incapacidade da MT de 

melhorar funções cognitivas, entrando em 

acordo com os resultados de Chang et al. 

(2015) e Poli et al. (2017). Além disso a 

pesquisa de Tsoi et al. (2017) mostra a 

superioridade dessa metodologia em com-

paração a MT ativa para o objetivo proposto.  
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Diferentes durações de MT foram 

analisadas e comparadas por Li et al. (2019), 

levando em consideração índices depressivos 

como desfecho principal, as intervenções 

abordadas variaram entre 1 e 20 semanas. 

Verificou-se que a MT contribuiu para a 

melhora da depressão em pessoas com 

demência. Contudo, tratamentos de curta 

duração (três a quatro semanas) não contri-

buíram de maneira estatisticamente signifi-

cativa para redução de índices depressivos, 

quando comparados com o grupo controle. Já 

os tratamentos de média duração (seis a doze 

semanas) contribuíram de maneira efetiva e 

estatisticamente significativa para redução 

dos índices depressivos. No entanto, não 

houve diferença estatisticamente significativa 

entre o grupo controle e grupo de longa dur-

ação de intervenção (20 semanas), sugerindo 

que longos períodos de musicoterapia não 

estão relacionados à melhora da depressão em 

pessoas com demência. Dessa forma, torna-se 

evidente que a realização de MT deve ser feita 

em média duração (6 a 12 semanas) para o 

sucesso clínico e intervenções de curta du-

ração (3 a 4 semanas) não são eficazes.  

A aparente não efetividade da MT a longo 

prazo pode ser explicada pela piora natural e 

progressiva do paciente com demência ao 

longo do tempo. Ademais, uma quantidade 

pequena de estudos abordou prazos de longa 

duração, indicando tamanho amostral limi-

tado para que essa afirmativa seja feita de 

forma substancial. Assim são necessários 

mais estudos para uma análise definitiva. 

A redução efetiva e significativa da 

depressão, corrobora com resultados de 

Chang et al. (2015) e de Tsoi et al. (2017). O 

estudo também descreveu que intervenções 

realizadas sem a presença de musicotera-

peutas formalmente treinados não apresen-

taram redução estatisticamente significativa 

da depressão. No entanto, vale apontar que 

esta pesquisa não distinguiu MT ativa da 

passiva. Nesse sentido, consideramos que 

para a realização da MT ativa a presença de 

um profissional formalmente habilitado em 

MT é necessária, o que não é verdade para MT 

passiva, por ser um procedimento mais 

simples de se realizar, sem a necessidade de 

saber tocar um instrumento, conhecimento 

prévio de teoria musical ou habilidade para 

composição de letras e canções. São 

necessários estudos subsequentes desenhados 

de forma mais especifica para análise de tais 

questões. 

 

CONCLUSÃO 

 

A incidência de demência na população se 

torna um problema de saúde pública cada vez 

mais relevante no Brasil e no mundo decor-

rente do envelhecimento da população. Com 

isso, a musicoterapia passiva mostra-se eficaz 

para amenização da depressão, da ansiedade e 

de distúrbios comportamentais que são co-

morbidades comuns em pacientes com de-

mência. Em contrapartida, essa metodologia 

mostra-se insuficiente para melhoria da 

função cognitiva. Vale ressaltar que faltam 

estudos avaliando o uso da MT a longo prazo 

para melhor compreensão dessa temática. 

As vantagens em relação ao baixo custo de 

implementação e facilidades de execução 

apresentam a MT passiva como ferramenta 

possível para ser utilizada em larga escala por 

cuidadores de pacientes com demência, seja 

em domicílios ou instituições para idosos de 

longa permanência, promovendo aumento da 

qualidade de vida desses pacientes e de seus 

cuidadores
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INTRODUÇÃO 

 

As mudanças do atual cenário mundial, 

trouxeram de forma perceptível, através da 

observância de transições sociais, a acele-

ração do processo de envelhecimento, eviden-

ciado pela alternância da pirâmide etária 

demográfica, a qual mostra o alargamento de 

seu topo, comprovando que o perfil popula-

cional foi modificado e afirma que a popu-

lação prevalente é a idosa. Sabendo disso, 

nota-se que a alteração conformacional desse 

padrão etário revela a justificativa de novos 

investimentos relacionados ao setor de saúde, 

ao setor econômico e familiar, voltados para a 

assistência desse grupo (MIRANDA et al, 

2016) 

Partindo desse ponto, é notório que o 

envelhecimento populacional foi decorrente 

das diversas mudanças do cenário global, as 

quais nos permitiram refletir sobre esse 

processo para entender que há novas possibili-

dades de vivência nessa fase da vida, que com 

frequência, exibem o desenvolvimento de 

sintomas depressivos, baixa autoestima, ansi-

edade, solidão e desamparo (CIASCA, 2017). 

Dentro dos processos depressivos, a 

demência é a mais presente nessa população 

idosa e pode ser caracterizada por déficit na 

função cognitiva, que é agravado com o passar 

do tempo, com maior destaque na perda de 

memória e prejuízo nas atividades sociais e 

ocupacionais (NETO et al., 2005). Dados 

epidemiológicos indicam que aproximada-

mente 35 milhões de pessoas no mundo 

dispunham de algum grau de demência em 

2012, sendo que até 2050 esta quantidade de 

casos poderá aumentar em 3 vezes, o que pode 

atingir mais de 115 milhões de pessoas. A 

maior prevalência de demência recairá na po-

pulação feminina, em indivíduos com baixo 

nível de escolaridade, os que não praticam ati-

vidade física, além daqueles de baixa con-

dição econômica, com idade avançada e em 

situação de fragilidade (SANTOS et al., 

2020).  

Com a chegada de novas terapias para 

reabilitação neuropsiquiátrica, foram obser-

vados resultados importantes para o trata-

mento destes pacientes, uma vez que trazem 

uma conscientização ao indivíduo acerca de 

suas capacidades remanescentes, o que leva a 

uma mudança na auto-percepção e, provavel-

mente, uma admissão de sua nova realidade 

(PONTES & HUBNER, 2007). Trata-se de 

um modelo, onde o paciente com algum dano 

cerebral, tem apoio de profissionais da saúde, 

familiares e outros membros da comunidade 

para tratar os déficits cognitivos, seja 

minimizando ou remediando (WILSON, 1989 

apud HAASE et al.,2012). 

Acerca das atividades neurocientíficas, 

podemos dizer que os avanços tecnológicos 

existentes, possibilitaram o desenvolvimento 

de novas técnicas avaliativas como a imagem 

por Ressonância Magnética Funcional e a 

Tomografia por Emissão de Pósitrons, que 

oferecem a possibilidade de avaliação de 

achados que possibilitam observar e identi-

ficar as regiões codificadoras do cérebro, bem 

como suas respostas acerca de tratamentos. 

(MARCUCCI & VANDRESEN, 2006) 

Dentre os tratamentos indicados para 

atenuar a evolução do quadro de pacientes 

diagnosticados com demência está a musico-

terapia, que se apresenta como tratamento não 

farmacológico e não invasivo. A literatura so-

bre tais tratamentos, reporta a 1946 com os 

primeiros relatos de cura pela música (SEAR, 

1946). O estudo da música sob a óptica neuro-
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científica tem demonstrado que, para que haja 

uma percepção musical, são necessários 

processamentos avançados e de ações vari-

adas no nosso organismo, desde a captação de 

sons até as suas alterações, como duração, 

timbre e suas correlações (NOVAES, 2006) 

Alguns estudos constataram que as 

regiões cerebrais ficam mais ativas, sendo evi-

denciado que várias regiões cerebrais atuam 

em conjunto para o desenvolvimento da 

percepção do som, como córtex pré-frontal, 

córtex pré-motor, córtex motor e córtex soma-

tosensorial, lobos temporais (OVERY & 

MOLNAR-SZACKACS, 2009). 

A musicoterapia é um processo reflexivo 

onde o terapeuta ajuda o paciente a otimizar 

sua saúde, usando variadas facetas da expe-

riência musical e as relações formadas como a 

base para proporcionar transformação. Essa 

terapia busca aumentar a criatividade e o acer-

vo linguístico, o modo de comunicação e de 

expressão do indivíduo, e a memória. E quan-

do essa prática integrativa é proposta na Rea-

bilitação Neuropsiquiátrica, pode-se observar 

que ela constrói uma memória agradável, 

contribuindo para uma diminuição no declínio 

da função cognitiva, além de se mostrar eficaz 

no alívio de sintomas como agitação e 

alucinações.  

O presente estudo busca realizar revisão 

bibliográfica integrativa sobre o tema, a fim 

de descrever e discutir sobre os principais 

métodos e achados presentes na área, bem 

como suas perguntas ainda em aberto sobre 

aplicação da musicoterapia em tratamento de 

demência em idosos e demonstrar como a 

musicoterapia pode ser utilizada na prevenção 

de doenças mentais e contribuir para uma 

melhor qualidade de vida nas pessoas da 

terceira idade. 

 

MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão 

integrativa em que foi realizado um le-

vantamento bibliográfico em agosto de 2021, 

utilizando as bases de dados eletrônicas: 

PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). Foram utilizados os descritores: 

“Music therapy”, “Psiquiatric rehabilita-

tion” e “elderly”. A busca resultou em 57 

artigos os quais foram submetidos aos 

critérios de seleção.  

Como critérios de inclusão dos periódicos 

foram selecionados artigos originais, estudos 

de reabilitação neuropsiquiátrica utilizando a 

música e estudos aplicados no período entre 

2015 a 2021. Os critérios de exclusão foram 

artigos de pesquisa básica e teóricos, dupli-

cados e que não atendiam a temática de inte-

resse. Ao todo, foram selecionados 10 perió-

dicos, os quais foram submetidos à leitura 

minuciosa para a análise dos resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a busca e seleção de artigos, 

foram encontradas 57 referências relacio-

nadas ao tema, contudo, somente 10 artigos 

atenderam aos critérios de inclusão estabe-

lecidos para esta revisão. Uma representação 

gráfica desse procedimento está representada 

na Figura 58.1 e os artigos resultantes do pro-

cesso de revisão estão elencados na Quadro 

58. 1. 
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Figura 58.1 Esquematização para busca de dados e seleção de periódicos 

 

Quadro 58. 1 Representação da seleção de artigos 

Artigo Autores Título Ano Tipo Intervenção Jornal 

1 

Lisette Weise, 

Elisabeth Jakob, 

Nils Frithjof Töpfer 

and Gabriele Wilz. 

Study protocol: 

individualized 

music for people 

with dementia - 

improvement of 

quality of life and 

social participation 

for people with 

dementia in 

institutional care 

2018 

Ensaio 

Clínico 

Randomizado 

Musicoterapia 
BMC 

Geriatrics 
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2 

Teppo Sarkämäo, 

Sari Laitinenb, Ava 

Numminenc , Merja 

Kurkib, Julene K. 

Johnsond and 

Pekka Rantanene. 

Clinical and 

Demographic 

factors associated 

with the Cognitive 

and Emotional 

Efficacy of Regular 

Musical Activities 

in Dementia. 

2015 

Ensaio 

Clínico 

Randomizado 

Musicoterapia 

Journal of 

Alzheimer´s 

Disease 

3 

Jihui Lyu,b,1,∗, 

Jingnan Zhangb,1, 

Haiyan Mua,1, 

Wenjie Lia,1, 

Champ Meic, 

Xiong Qiand, Tian 

Gaoe, Lijuan Xiee, 

Weiye Jine, Wan 

Yange, Mengnan 

Cuia, Maolong 

Gaoa and Mo Lia 

The Effects of 

Music Therapy on 

Cognition, 

Psychiatric 

Symptoms, and 

Activities of Daily 

Living in 

Alzheimer's 

Patients. 

2018 

Ensaio 

Clínico 

randomizado 

Musicoterapia IOS Press. 

4 

Sam Porter1, 

Tracey 

McConnell2, Lisa 

Graham-Wisener3, 

Joan Regan3, 

Miriam 

McKeown3, Jenny 

Kirkwood4, Mike 

Clarke5, Evie 

Gardner6, Saskie 

Dorman7, Kerry 

McGrillen3 and 

Joanne Reid8* 

A random 

controlled pilot and 

music viability 

study to improve 

the quality of life of 

hospice patients 

2018 

Ensaio 

Clínico 

Randomizado 

Musicoterapia 

BMC 

Palliative 

Care. 

5 

Ana Maseda, Nuria 

Cibeira, Laura 

Lorenzo-Lopez, 

Isabel Gonalez-

Abraldes, Ana 

Bujan, Carmen de 

Labra e Jose Carlos 

Millan-Calenti 

Multisensory 

Stimulation and 

Individualized 

Music Sessions on 

Older Adults with 

Severe Dementia: 

Effects on Mood, 

Behavior, and 

Biomedical 

Parameters 

2018 

Ensaio 

Clínico 

Randomizado 

Musicoterapia e 

estimulação 

multissensorial 

Journal of 

Alzheimer’s 

Disease 
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6 

Su-Chin Wang, 

Ching-Len Yu 

Su-Hsien Chang 

Effect of music care 

on depression and 

behavioral 

problems in elderly 

people with dementia 

in 

Taiwan: a quasi-

experimental, 

longitudinal study 

2017 

Ensaio 

Clínico 

Randomizado 

Musicoterapia 

Aging & 

Mental 

Health 

7 

Anna Rita 

Giovagnoli; Vale 

Manfredi; Anna 

Parente; Letizia 

Schifano; Serena 

Oliveri; Giovana 

Avanzini 

Cognitive training in 

Alzheimer’s disease: 

a controlled 

randomized study 

2017 

Ensaio 

Clínico 

Randomizado 

Musicoterapia e 

estímulos visuo 

espaciais 

Neurological 

Sciences 

8 

Anna Rita 

Giovagnoli; 

Valentina 

Manfredi; Letizia 

Schifano; Chiara 

Paterlini; Annalisa 

Parente; Fabrizio 

Tagliavini 

 

Combining drug and 

music therapy in 

patients with 

moderate Alzheimer’s 

disease: a randomized 

study 

2018 

Ensaio 

Clínico 

Randomizado 

Musicoterapia 

associada a 

Memantina 

Neurological 

Sciences 

9 

Ting-Jung Hsu, 

Hui-Te Tsai, An-

Chun Hwang, 

Liang-Yu Chen, 

and Liang-Kung 

Chen 

Predictors of non-

pharmacological 

intervention effect on 

cognitive function and 

behavioral and 

psychological 

symptoms 

of older people with 

dementia 

2017 

Ensaio 

Clínico 

Randomizado 

Musicoterapia, 

arteterapia, 

terapia de 

reminiscência e 

terapia de 

horticultura. 

Geriatric 

gerontology 

10 

Iman 

Moghaddasifar 

Malek Fereidooni-

Moghadam 

Leila Fakharzadeh 

Mohamad Hossein 

Haghighi-Zadeh 

Investigating the 

effect of multisensory 

stimulation on 

depression and 

anxiety of the elderly 

nursing home 

residents: A 

randomized controlled 

trial 

 

2018 

Ensaio 

Clínico 

Randomizado 

Musicoterapia 

Perspectives 

in Psychiatric 

Care 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Moghaddasifar+I&cauthor_id=29667199
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Moghaddasifar+I&cauthor_id=29667199
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Moghaddasifar+I&cauthor_id=29667199
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fereidooni-Moghadam+M&cauthor_id=29667199
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fereidooni-Moghadam+M&cauthor_id=29667199
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fereidooni-Moghadam+M&cauthor_id=29667199
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fakharzadeh+L&cauthor_id=29667199
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Os estudos mostram resultados con-

sistentes em ensaios clínicos randomizados 

com grupos controles e significância esta-

tística. No estudo de Säkärmo et al. (2016), 

utilizou-se a delimitação quase experimental 

com 89 participantes divididos em 3 grupos: 

grupo de canto, audição de música e grupo 

controle, os quais foram avaliados três vezes 

usando uma bateria de testes neuropsico-

lógicos e questionários sobre humor (depres-

são), qualidade de vida, bem-estar do cuida-

dor e carga. A partir dessa intervenção, cons-

tatou-se que a musicoterapia melhorou a 

cognição, orientação, memória de trabalho, 

funcionamento social, qualidade de vida e 

alívio da depressão em pessoas idosas com 

demências de leve a moderada (SÄKÄRMO 

et al., 2016). 

No que concerne ao estudo de Lyu et 

al. (2018) foi adotada a delimitação expe-

rimental onde 298 participantes com cada 

série de severidade de demência (leve, mode-

rada e grave) foram divididos aleatoriamente 

em três grupos: grupo de canto, grupo de 

leitura de letra e o grupo controle. Estes três 

grupos receberam intervenções diferentes por 

três meses. Todos os participantes passaram 

por uma série de testes em funções cognitivas, 

sintomas neuropsicológicos e atividades diá-

rias. Ao final, os achados indicavam que 

musicoterapia é mais eficaz para melhorar a 

fluência verbal e para aliviar os sintomas 

psiquiátricos e sofrimento do cuidador do que 

a leitura de letras em pacientes com Doença 

de Alzheimer (DA). A análise estratificada 

mostra que a musicoterapia é eficaz para 

melhorar a capacidade de memória e lingua-

gem em pacientes com DA leve e reduzir o 

quadro psiquiátrico e sintomas de angústia do 

cuidador em pacientes com DA moderada ou 

grave. No entanto, nenhum efeito signifi-

cativo foi encontrado para atividades da vida 

diária em pacientes com DA leve, moderada 

ou grave (LYU et al., 2018). 

O estudo de Wang et al. (2017) é uma 

delimitação quase experimental cuja inter-

venção consistiu em atendimento musical 

Kagayashiki (KMC), técnica japonesa com-

posta por melodias e ritmos de música, 

realizada duas vezes por semana durante 24 

semanas. Finalizada a aplicação da técnica, 

observou-se que os dois grupos de idosos 

japoneses com demências, em todos os graus, 

tiveram diferenças estatisticamente significa-

tivas no mini exame do estado mental 

(MMSE). Os resultados também mostraram 

que, usando a pontuação de controle da Escala 

de Cornell para Depressão em Demência 

(linha de base) e MMSE (linha de base) como 

uma covariável, os dois grupos de indivíduos 

tiveram diferenças estatisticamente significa-

tivas nos procedimentos demonstrando efeito 

positivo advindo da intervenção (WANG et 

al., 2017) 

Paralelamente, a pesquisa quantitativa 

de Giovagnoli et al. (2018) contou com 45 

participantes, os quais receberam o medica-

mento Memantina 20 mg/dia associado à 

musicoterapia ativa, com sessões duas vezes 

por semana, cada uma com duração de 40 

minutos, conduzidas por um musicoterapeuta. 

Uma abordagem não verbal e interações livres 

de som e música, usando instrumentos rít-

micos e melódicos, foram adotados. A inter-

ação som-música envolve cognição e 

emoções, estimulando a adaptação inter-

pessoal. Como conclusão, percebeu-se que em 

pacientes com DA moderada, a musicoterapia 

associada à farmacoterapia não tem nenhum 

benefício adicional para a linguagem em 
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comparação com a farmacoterapia sozinha. 

No entanto, notou-se que este tratamento 

integrado pode melhorar o perfil psico-com-

portamental dos pacientes (GIOVAGNOLI et 

al., 2018).  

O delineamento quase experimental 

de Maseda et al. (2018) apresentou o espaço 

amostral de 21 pacientes que foram subme-

tidos a estimulação multissensorial (MSSE) e 

a musicoterapia em duas sessões semanais, 

por um período de 12 semanas até completar 

24 sessões. O grupo da música participou de 

sessões de música de acordo com sua 

preferência musical, em um lugar tranquilo e 

individualizado, usando um MP3. Por fim, os 

grupos tiveram efeitos positivos imediatos 

sobre o humor e comportamento. Os partici-

pantes ficaram mais contentes, falavam mais 

espontaneamente, relacionaram-se melhor 

com as pessoas, ficaram mais atentos ao 

ambiente, se divertiram, estavam menos ente-

diados e mais relaxados (MASEDA et al., 

2018). 

Porter et al. (2018) empregaram em 

seu estudo 51 participantes, os quais foram 

divididos aleatoriamente em dois grupos. O 

grupo controle recebeu os cuidados habituais, 

considerados adequados pela equipe multi-

profissional do hospital psiquiátrico. O grupo 

experimental recebeu musicoterapia em 

ambiente individual, ministrada por musico-

terapeuta treinada e cadastrada, além dos 

cuidados habituais. Durante as sessões, utili-

zou-se uma abordagem terapêutica musical 

interativa, em que os pacientes se engajaram 

cantando, tocando ou ouvindo uma música 

conhecida, ou criando de forma espontânea 

uma melodia, ritmo, música ou peça instru-

mental com o apoio da terapeuta. A conclusão 

desse estudo indica que uma intervenção de 

três semanas não é viável, mas a partir de uma 

semana torna-se viável e eficaz. O domínio 

intimamente relacionado aos sintomas físicos 

mostrou uma forte melhora. Há evidências da 

eficácia da musicoterapia para melhorar a 

qualidade de vida e dos cuidados paliativos 

em pacientes. (PORTER et al., 2018) 

A respeito do delineamento quase 

experimental de Giovagnoli et al. (2017) com 

espaço amostral de 50 pacientes com diag-

nóstico de DA leve a moderada, avaliou-se 

durante 3 meses os efeitos do treinamento 

cognitivo com neuropsicólogo, em compa-

ração com musicoterapia ativa e neuro-

educação. O humor e as relações sociais 

melhoraram, com maiores mudanças, após 

musicoterapia e neuroeducação, enquanto a 

iniciativa e a memória episódica diminuíram 

em todos os pacientes (GIOVAGNOLI et al., 

2017). 

Ao que compete ao delineamento 

experimental de Weise et al (2018), pode-se 

dizer que consistiu em aplicar a musicoterapia 

individualizada em pacientes com demências 

em graus leve e moderado através da escuta de 

músicas por 20 minutos em dias alternados 

por seis semanas sob avaliação da equipe de 

enfermagem. Vale pontuar que os resultados 

de tal intervenção ainda não foram publi-

cados, mas espera-se que sejam promissores 

(WEISE et al., 2018). 

Já o estudo de coorte retrospectivo de 

Hsu et al. (2017) com 141 idosos do sexo 

masculino e diagnóstico de demência foram 

submetidos a um programa de intervenção 

não farmacológica: atividade física, musico-

terapia, arteterapia, orientação da realidade, 

terapia de reminiscência e terapia hortícola. 

Como resultados obteve-se melhoria signi-

ficativa nas síndromes psicóticas, afetivas, 
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sobrecarga do cuidador, depressão e agitação 

(HSU et al., 2017). 

Além disso, a pesquisa qualitativa de 

Moghaddasifar et al. (2018) contou com 28 

participantes, os quais receberam estímulos 

táteis, sensoriais, audíveis, visuais, que 

duraram 4 semanas, 3 sessões por semana de 

25 minutos cada sessão. Os estímulos táteis 

foram realizados através de uma massagem 

nas mãos com óleos de amêndoas, os audi-

tivos foram executados por meio de músicas 

instrumentais relaxantes com sons da natureza 

e o visual empregou a utilização de imagens 

da natureza, por meio de exibição de vídeo 

junto com a reprodução de áudio pelo com-

putador, sendo então estímulos visuais e au-

ditivos realizados simultaneamente durante 

um período de 10 minutos. Os achados deste 

estudo descreveram que estimular todos os 

sentidos a partir das técnicas utilizadas levou 

a uma diminuição nos escores de depressão e 

ansiedade da casa de repouso 

(MOGHADDASIFAR et al., 2018). 

Contudo, generalizações ainda não 

podem ser feitas sem que investigações com 

populações maiores sejam realizadas, tendo 

em vista que a maior parte das populações dos 

ensaios clínicos são pequenas e circunscritas 

a centros de internação de idosos. Entretanto, 

cabe destacar que o estudo chinês de Lyu et al 

(2018) apresentou espaço amostral signifi-

cativo de 298 participantes além de obter 

resultados satisfatórios em pacientes idosos 

com DA. 

Não existem estudos em países em 

desenvolvimento, ou que descrevam popu-

lações com baixa escolaridade ou baixo poder 

econômico. As estratificações são voltadas 

para diferenciar o sexo dos participantes, 

como podemos ver no estudo de Hsu, et al 

(2017), mas não outras variáveis como baixa 

escolaridade e baixo poder econômico - 

fatores contraproducentes em relação à 

reabilitação neuropsiquiátrica e que precisam 

ser considerados acerca da indicação do 

tratamento - que estão relacionados ao 

agravamento de dificuldades cognitivas e 

outras condições de saúde (SANTOS et al., 

2002).  

É importante salientar que, na maior 

parte dos ensaios clínicos, os resultados da 

aplicação de musicoterapia em pacientes 

idosos nos mais variados graus de demência 

foram extremamente positivos, especialmente 

no estudo de Lyu et al (2018) que além de 

apresentar a população mais expressiva, 

demonstrou que a musicoterapia é mais eficaz 

para melhorar a fluência verbal, aliviar os 

sintomas psiquiátricos e o sofrimento do 

cuidador.  

É preciso considerar que há diferenças 

entre os estudos acerca da intervenção 

utilizada, uma vez que o estudo de Weise et 

al. (2018), Moghaddasifar et al. (2018), Wang 

et al. (2017), Porter et al. (2018), Lyu et a.l 

(2018) e Särkämo et a.l (2016) optaram por 

aplicar apenas a musicoterapia (escuta, canto, 

tocar instrumento). Por outro lado, o estudo de 

Giovagnoli et al. (2018) associou a 

Memantina à musicoterapia. Já o estudo de 

Hsu et al. (2017) associou musicoterapia com 

arteterapia, terapia de reminiscência e terapia 

de horticultura. Enquanto os estudos de 

Giovagnoli et al. (2017) e Maseda et al (2018) 

usaram a musicoterapia e estimulação multis-

sensorial. Apesar das intervenções serem 

diferentes, todas apresentaram benefícios aos 

idosos com demências. 

De modo geral, os estudos encon-

trados usaram como método o delineamento 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Moghaddasifar+I&cauthor_id=29667199
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de estudos clínicos randomizados, com 

populações de 21 a 298 idosos, os quais 

demonstram que a musicoterapia apresenta 

um papel importante e positivo na reabilitação 

neuropsiquiátrica em pacientes com demên-

cia, sobretudo, na Doença de Alzheimer. Cabe 

destacar que os pontos que obtiveram melho-

rias significativas foram: cognição, orien-

tação, memória de trabalho, qualidade de 

vida, alívio da depressão, sintomas de ansie-

dade, autoestima, relações interpessoais, sín-

dromes psicóticas, afetivas e comportamen-

tais, irritabilidade, agitação, sobrecarga dos 

cuidadores e fluência verbal.  

Diante do exposto, infere-se que os 

resultados dos ensaios clínicos se mostraram 

positivos em pacientes idosos com demências, 

em todos os graus, submetidos a musico-

terapia individualizada ou em associação. No 

entanto, os espaços amostrais pequenos e a 

reduzida parcela de estudos sobre o tema, são 

desafios ainda a serem superados para que 

essa forma de reabilitação neuropsiquiátrica 

possa fazer parte do tratamento de demências 

na terceira idade. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir dos estudos encontrados sobre 

o uso da musicoterapia em pacientes idosos 

com demência, os resultados mostraram-se 

promissores, principalmente na Doença de 

Alzheimer. Entretanto, dentre os benefícios 

identificados, nenhum deles indica reverter 

significativamente os principais sintomas 

relacionados a estes diagnósticos. O número 

restrito de achados, que se torna ainda mais 

restrito ao considerarmos estudos com 

amostra significativa, sugere a necessidade de 

mais pesquisas empíricas acerca do tema, 

visto que se trata de uma literatura restrita para 

uma comparação mais aprofundada.  

Cabe ressaltar que a possibilidade de 

um tratamento não invasivo e não medica-

mentoso com resultados preliminares, como 

os apresentados pelos estudos revisados, são 

recursos importantes a serem explorados em 

replicações e futuras metanálises acerca do 

tema, sobretudo em populações de diferentes 

estratificações socioeconômicas e realidades 

culturais de diferentes países, como o Brasil, 

que não tem estudos com delineamentos 

experimentais para consideração do uso da 

musicoterapia

.
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INTRODUÇÃO  
 

O termo autismo foi utilizado pela pri-

meira vez em 1906, pelo psiquiatra Plouller, 

onde foi observado no seu estudo que pessoas 

com autismo, apresentam isolamento, repe-

tição e autoreferência. Em 1943, Leo Kanner 

trouxe uma definição mais próxima do que 

conhecemos hoje como Transtorno do Espec-

tro Autista – TEA. Ele definiu como distúrbio 

autistico de contato afetivo, traçando sinais 

clínicos como isolamento extremo, obses-

sividade, estereótipos e ecolalia. Sua pesquisa 

teve papel essencial para formação de 

conhecimentos sobre psiquiatria da infância 

nos EUA e também mundialmente (BRASIL, 

2013). 

Ainda sobre a pesquisa de Kanner, pode-

se observar os seguintes sinais e sintomas que 

surgem antes dos trinta meses de idade, aliás, 

evidenciam-se em seu quadro clínico, proble-

mas no desenvolvimento social que são pró-

prios do TEA e se expõem de varias formas 

inconciliável com o nível do intelecto da 

criança, linguagem com atraso e padrões alte-

rados que são incompatíveis com o desen-

volvimento intelectual de sua idade, alte-

rações no padrão dos movimentos, interesses 

restritos, repertorio e compor-tamento 

repetitivo (BRASIL, 2014). 

No Brasil, o TEA é diagnosticado cada 

vez em maior numero e cada vez mais cedo. 

No entanto, há pouco tempo atrás este trans-

torno somente era diagnosticado na fase esco-

lar ou até mesmo na idade adulta. Atualmente, 

portadores de autismo podem ter o diagnost-

ico detectado antes dos 18 meses de idade 

(BRASIL, 2013). 

O diagnóstico é essencialmente clínico e é 

feito a partir da observação da criança e 

questionamento sobre seu comportamento 

com os pais e cuidadores. A detecção precoce 

é importante para o tratamento, pois quanto 

mais cedo for iniciado o tratamento mais 

chances a criança terão de ter um desen-

volvimento com o mínimo de prejuízo, em 

termos de linguagem, habilidade cognitiva e 

social (BRASIL, 2014). 

No tratamento não há uma padronização, 

pois cada pessoa requer um tratamento sin-

gular a partir das características que apres-

entam. Assim, este indivíduo necessita ser 

acompanhado por uma equipe multipro-

fissional para que seja construído um plano 

terapêutico de acordo com a necessidade de 

cada indivíduo (BRASIL, 2014). 

Deste modo, o Projeto Terapêutico Sin-

gular de uma pessoa com TEA deve pro-

mover a qualidade de vida, inserção social, 

escolar e laboral, pois esta pessoa deve ser 

reinserida na sociedade, levando em consi-

deração a sua singularidade. Nesse sentido, a 

enfermagem tem papel importante no trata-

mento de pessoas com TEA, pois o enfermeiro 

realiza o acompanhamento do desenvolvi-

mento infantil na consulta de enfermagem e na 

puericultura, podendo identificar desvio no 

desenvolvimento da criança com TEA e 

assim, referenciar suspeitos de autismo e\ou 

atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, 

o que contribui significativamente, para o 

diagnostico precoce e estimulações. Vale 

ressaltar ainda, que o enfermeiro que atua na 

atenção básica é responsável pelo acom-

panhamento do crescimento e desenvol-

vimento da criança desde o seu nascimento. O 

acompanhamento deste profissional visa à 

melhoria da qualidade de vida através de 

promoção e prevenção dos agravos (SENA et 

al., 2015)  
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Para Monteiro et al. (2011) o enfermeiro 

que atua na Estratégia Saúde da Família pre-

cisa de diversos saberes por eles disponi-

bilizados, apontando os desafios a serem 

superados para a continuidade do acom-

panhamento do crescimento e desenvolvi-

mento (MONTEIRO et al., 2011).  

Ao se comparar a evolução cognitiva de 

uma criança com necessidades especiais com 

o progresso de uma criança não portadora de 

autismo, pode parecer que houve pouco 

avanço. É uma batalha diária para atingir 

progressos, muitas vezes quase impossíveis de 

serem percebidos, mesmo por especialistas. 

Para isso, pode-se contar com as atividades 

lúdicas e jogos para facilitar o desenvol-

vimento da criança autista (ALBUQUERQUE 

& FIALHO, 2009).  

Assim, o objetivo geral desta pesquisa é 

analisar as produções científicas sobre a 

ludoterapia no processo de desenvolvimento 

social de crianças com autismo, caracte-

rizando as produções científicas e descrever a 

importância da inserção de jogos e brinca-

deiras como estratégias mediadoras para 

promover o desenvolvimento social das 

crianças com Transtorno do Espectro Autista. 

 

MÉTODO 
 

Trata-se um estudo de revisão integrativa 

da literatura o que permite a inclusão de 

literatura empírica e teórica, tendo como uma 

das principais vantagens a possibilidade de 

combinar dados de diferentes desenhos de 

pesquisa (MENDES et al., 2008).  

A elaboração da questão norteadora foi 

mediada pela estratégia PICo sendo “P” a 

população, “I” o fenômeno de interesse, e 

“Co” refere-se ao resultado almejado. Dessa 

forma, a questão norteadora desta pesquisa 

foi: Qual a contribuição da ludoterapia no 

desenvolvimento de habilidades sociais da 

criança com autismo?   

Os seguintes critérios de inclusão foram: 

artigos publicados em português, inglês e 

espanhol no período de 2013 a 2017 dispo-

nibilizados na íntegra. Foram excluídos 

artigos de revisão, estudos de caso, livro/ 

capítulo de livro e artigos de conferências.  

A coleta de dados foi realizada em maio 

de 2018. Para a seleção dos artigos foram 

consultadas as bases de dados Web of Science 

Clarivate Analytics, Scopus, Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL) e US National Library of Medicine 

(PubMed). Os termos de busca foram seleci-

onados a partir da consulta aos Descritores em 

Ciências em Saúde (Decs), Medical Subject 

Headings (MeSH Database) via PubMed e 

Título Cinahl sendo: “Play Therapy”, Child*, 

"Autistic Disorder" e "Autism Spectrum 

Disorder" combinados em diferentes estra-

tégias com a finalidade de garantir uma busca 

ampla descritas no Quadro 59.1. 

Após análise prévia da observância dos 

critérios de inclusão, e considerando a leitura 

exploratória (título e resumo), obteve-se um 

quantitativo inicial de 98 pesquisas, das quais 

39 estudos foram excluídos, pois se encon-

travam repetidos nas bases de dados. 
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Quadro 59.1 Cruzamentos realizados de acordo com as bases de dados selecionadas. Teresina, PI, 

Brasil, 2018 

 

  

Após análise prévia da observância dos 

critérios de inclusão, e considerando a leitura 

exploratória (título e resumo), obteve-se um 

quantitativo inicial de 98 pesquisas, das quais 

39 estudos foram excluídos, pois se encon-

travam repetidos nas bases de dados. Assim, 

após triagem 43 publicações foram eleitas e 

delas realizou-se leitura na íntegra. Após esta 

análise, 14 estudos foram inclusos para 

compor a revisão (Figura 59.1). 

Para viabilizar a análise crítica e discussão 

dos resultados, as publicações selecionadas 

foram identificadas e ordenadas em sequência 

cronológica decrescente, pelo elemento alfa 

numérico P01, P02, P03... P14.  

 

Estratégia de Busca Resultados 

Web of Science (Tópico) 

#1: “Play Therapy” 

#2: Child* 

#3: "Autistic Disorder" OR "Autism Spectrum Disorder" 

#4: #1 AND #2 AND #3 

#5: Filtro (2013-2017) 

 

606 

1.593.074 

16.797 

09 

08 

Scopus (TITLE-ABS-KEY) 

#1: “Play Therapy” 

#2: Child* 

#3: "Autistic Disorder" OR "Autism Spectrum Disorder" 

#4: #1 AND #2 AND #3 

#5: Filtro (2013-2017) 

#6: Filtro (Idioma) 

 

2,862 

2,947,272 

38,378 

158 

49 

47 

BVS 

#1: "Play Therapy" AND Child* AND ("Autistic Disorder" OR "Autism 

Spectrum Disorder") 

#2: Filtro (2013-2017) 

#3: Filtro (Idioma)   

 

60 

 

16 

15 

CINAHL  

S1: (MH "Play Therapy") OR "Play Therapy"   

S2: "Child*"   

S3: (MH "Autistic Disorder") OR "Autism Spectrum Disorder"   

S4: S1 AND S2 AND S3 

S5: Filtro (2013-2017) 

 

654 

426,190 

14,141 

40 

13 

PUBMED 

#1: (("Play Therapy"[Mesh]) AND "Child*"[Mesh]) AND ("Autistic 

Disorder"[Mesh] OR "Autism Spectrum Disorder") 

#2: Filtro (2013-2017) 

 

53 

 

14 
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Figura 59.1 Fluxograma PRISMA do processo de busca e seleção dos estudos incluídos na Revisão 

Integrativa. Teresina, PI, Brasil, 2018 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Após a busca foram selecionadas 14 

publicações para compor esta revisão, sendo 

no ano de 2013 (n=4), 2014 (n= 03), 2015 

(n=1), 2016 (n=03) e 2017 (n=03). Obtendo 

maior representatividade de produções em 

2013. No banco de dados BVS, apenas uma 

publicação foi resgatada (n=1), na SCOPUS 

(n=9), WEB OF SCIENCE (n=4); na base de 

dados CINAHL não foi resgatada (n=0) e por 

fim na PUBMED também não (n=0).  

A Tabela 59.1 apresenta a distribuição dos 

estudos conforme as variáveis: ano de publi-

cação, base de dados, periódicos de publi-

cação. Com a finalidade de sintetizar e discutir 

os artigos selecionados foi utilizada uma ta-

bela sinóptica, contemplando os seguintes pa-

râmetros: produção, título do artigo, autor/-

ano, objetivo e principais resultados, como se 

evidencia no Quadro 59.2.  
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Tabela 59.1 Distribuição dos estudos conforme ano de publicação, banco de dados, periódicos de 

publicação (n=14) Teresina, 2018 

 

Variáveis N Percentual (%) 

Ano de publicação   

 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

 

 

4 

3 

1 

3 

3 

 

28,6 

21,4 

7,2 

21,4 

21,4 

Subtotal 15 100 

Base de dados   

BVS 

PUBMED 

CINAHL 

SCOPUS 

WEB OF SCIENCE 

1 

0 

0 

9 

4 

7,2 

0.0 

0,0 

64,3 

28,5 

Subtotal 14 100 

 

Quadro 59.2 Categorização dos artigos quanto a produção (P), título do artigo, autor/ano, objetivo 

e principais resultados. (n=14) Teresina, 2018 

 

P Título do artigo Autor/Ano Objetivo Principais resultados 

P01 

A play and joint 

attention intervention 

for teachers of young 

children with autism: 

A randomized 

controlled pilot study 

WONG, 2013 

Testar intervenção 

baseada em sala de aula 

focada em facilitar o 

brincar e a atenção 

conjunta para crianças 

pequenas com autismo. 

Os professores podem 

implementar uma intervenção 

para melhorar o envolvimento 

conjunto de crianças pequenas 

com autismo. Análises 

multiníveis aumentam as 

habilidades de atenção conjunta 

e jogo simbólico. 

P02 

To enforce or not to 

enforce? the use of 

collaborative 

interfaces to promote 

social skills in 

children with high 

functioning autism 

spectrum disorder 

BEN-SASSON et 

al., 2013 

Examinar se um toque 

tecnológico ativou o 

Collaborative Puzzle 

Game (CPG) para 

aumentar 

comportamentos sociais 

positivos em crianças 

com transtorno do 

espectro autista de alto 

funcionamento 

(HFASD). 

As interfaces do jogo mostram 

um grande potencial em orientar 

as crianças com HFASD a 

interagir umas com as outras 

para completar um objetivo 

mútuo. Ao mesmo tempo, esta 

intervenção não serve para 

todos, com algumas crianças 

mostrando um efeito oposto de 

frustração elevada e 

comportamentos fora de tarefa 

quando, "forçados" pela 

tecnologia, a colaborar. 
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P03 

Use of an iPad Play 

Story to Increase Play 

Dialogue of 

Preschoolers with 

Autism Spectrum 

Disorders 

MURDOCK et al., 

2013 

Utilizar história de jogo 

do iPad foi para 

aumentar habilidades de 

brincar de 4 pré-

escolares com TEA 

Os participantes repetiram as 

linhas de diálogo do jogo e 

assim produziam brincadeiras 

fingidas enquanto brincavam e 

interagiam. 

P04 

O brincar e a relação 

objetal no espectro 

autístico 

KLINGER & 

SOUZA, 2013 

Investigar uso dos 

objetos e sua 

possibilidade de 

mudança em crianças 

com autismo em terapia. 

Promoção do brincar em terapia 

é efetiva e o conhecimento e 

observação dos tipos de objeto e 

relação objetal é um importante 

indicador clínico. 

P05 

Increasing the 

Athletic Group Play 

of Children with 

Autism 

MILTENBERGER, 

&CHARLOP, 2014 

Avaliar os efeitos de 

intervenções destinadas 

a ensinar as crianças 

com autismo a jogar 

jogos de grupos 

atléticos. 

Dominar habilidades atléticas e 

participação em treinamento de 

regras, resultaram em aumento 

do jogo atlético em grupo e 

aumento concomitante da fala. 

P06 

Home-based 

DIR/FloortimeTM 

Intervention Program 

for Preschool 

Children with Autism 

Spectrum Disorders: 

Preliminary Findings 

LIAO et al., 2014 

Investigar efeitos do 

programa de 

intervenção domiciliar 

(DIR) / FloortimeTM na 

interação social e no 

funcionamento 

adaptativo de crianças 

com ASD. 

As crianças fizeram mudanças 

significativas nos escores 

médios de funcionamento 

emocional, comunicação e 

habilidades de vida diária. Além 

disso, as mães perceberam 

mudanças positivas nas 

interações entre pais e filhos. 

P07 

Emotional Assets of 

Children With 

Autism Spectrum 

Disorder: A Single-

Case Therapeutic 

Outcome Experiment 

WARE BALCH & 

RAY, 2014 

Efeito da terapia de 

brincar centrada na 

criança sobre a 

competência social, 

empatia e auto-

regulação de crianças 

diagnosticadas com 

TEA. 

Resultado fornece suporte para 

terapia lúdica como uma 

intervenção que pode ajudar as 

crianças a desenvolver 

melhorias. A maioria dos pais 

relatou ter melhorado a 

interação com o filho e melhor 

auto-regulação e interação com 

os outros. 

P08 

Cognitive 

rehabilitation system 

for children with 

autism spectrum 

disorder using serious 

games: A pilot study 

ARESTI-

BARTOLOME & 

GARCIA-

ZAPIRAIN, 2015 

Avaliar atividades de 

reabilitação e jogos de 

computador são 

incorporados em um 

sistema voltado para 

pessoas com TEA. 

Ambos os grupos evidenciaram 

o mesmo comportamento ao 

interagir com o líder da sessão 

por meio do contato visual. 

P09 

Peers as clinicians: 

Examining he impact 

of Stay Play Talk on 

social communication 

in young preschoolers 

with autismo 

BARBER et al., 

2016 

Examinar a eficácia do 

PMI Stay, Play, Talk 

sobre as habilidades de 

comunicação social de 

jovens pré-escolares 

diagnosticadas com 

TEA. 

Os resultados deste estudo 

corroboraram achados 

anteriores que apoiam a 

utilidade dos PMIs para 

melhorar a comunicação social 

de crianças pequenas com ASD 

e sugerir uma abordagem 

econômica e natural para 

melhorar a comunicação. 
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P10 

A trial of an iPad™ 

intervention targeting 

social communication 

skills in children with 

autism 

FLETCHER-

WATSON et al., 

2016 

Avaliar uma 

intervenção precoce 

baseada em tecnologia 

para habilidades de 

comunicação social em 

pré-escolares. 

O ensaio não revelou benefícios 

significativos de jogar o 

aplicativo FindMe em 

comportamentos de 

comunicação social do mundo 

real. 

P11 

Teaching social play 

skills to adults and 

children with autism 

as an approach to 

building rapport 

SHIREMAN et al., 

2016 

Adultos com TEA e 

sem deficiência 

intelectual foram 

ensinados a aumentar as 

habilidades sociais de 

crianças com TEA 

como parte de um 

programa de 

treinamento vocacional. 

Treinamento de habilidades 

comportamentais para ensinar 

aos participantes adultos as 

habilidades de jogo apropriadas 

foi eficaz. O engajamento social 

das crianças aumentou. O 

treinamento de habilidades de 

jogo aumentou os níveis de 

proximidade, nossa medida de 

relacionamento, entre os adultos 

e as crianças. 

P12 

Open-Trial Pilot of 

Parent-Child 

Interaction Therapy 

for Children With 

Autism Spectrum 

Disorder 

ZLOMKE et al., 

2017 

 

Avaliar eficácia e 

viabilidade da terapia de 

interação pai-filho 

(PCIT) para diminuir o 

comportamento 

disruptivo de crianças 

com TEA 

Após uma média de 19 sessões, 

o comportamento disruptivo 

medido por múltiplos índices 

diminuiu significativamente. 

Congruentemente, os pais 

aumentaram as habilidades de 

acompanhamento e diminuíram 

as habilidades de liderança 

parental negativas ao longo do 

tratamento. Aumento dos níveis 

de comunicação funcional da 

criança e comportamento pró-

social. 

P13 

Investigating the 

effectiveness of play 

therapy in improving 

cognitive-behavioral 

symptoms of autistic 

disorder 

HATAMI & 

RAHMANI, 2017 

Determinar a eficácia da 

terapia de jogo na 

melhoria dos sintomas 

cognitivo-

comportamentais do 

autismo 

Ao final das sessões de terapia 

lúdica, o grupo experimental 

comparado ao grupo controle 

apresentou redução significativa 

nos escores totais obtidos na 

Childhood Autism Rating Scale. 

Em outras palavras, a terapia 

lúdica é eficaz na melhora dos 

sintomas cognitivo-

comportamentais do transtorno 

autista. 

P14 

A Serious Game for 

Children with Autism 

Spectrum Disorder as 

a Tool for Play 

Therapy 

BARAJAS et al., 

2017) 

Investigar os efeitos da 

utilização do SG em um 

exercício de terapia 

lúdica, realizando um 

estudo empírico que 

compara os jogos 

clínicos convencionais 

de não-computador com 

o SG proposto. 

O sistema proposto mostrou 

uma melhora na interação 

social, no jogo colaborativo e no 

desempenho no exercício e uma 

diminuição no jogo solitário. 

Nossos resultados sugerem que 

o sistema proposto pode ser 

usado como uma ferramenta 

para crianças pequenas com 

TEA. 
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Na análise de dados, foi possível iden-

tificar questões relevantes sobre a ludo-terapia 

no desenvolvimento social da criança com 

Transtorno do Espectro Autista. Deste modo, 

emergiu duas categorias, a saber: 

 

Ludoterapia como estratégia mediado-

ra para promover o desenvolvimento 

social 

 

As Crianças com Autismo apresentam 

deficiências na comunicação e interações 

sociais. Diante disso, vários estudos emergem 

com o propósito de melhorar a interação 

dessas crianças. A terapia lúdica é uma 

intervenção que pode ajudar as crianças a 

desenvolverem melhorias na comunicação, 

sociabilização, empatia e controle emocional. 

Embora alguns estudos não obtenham resul-

tados consistentes para todos os participan-

tes, comumente há identificação de melhora 

em todas as áreas medidas, como o relaciona-

mento entre pais e filhos, melhoria na auto-

regulação e interação com os outros (WARE 

BALCH & RAY, 2014).  

Nesta perspectiva, a aplicação de 

atividades e/ou jogos que visam brincadeira e 

atenção conjunta são estratégias que podem 

ser incorporadas em vários contextos, inclu-

sive, na escola. Professores podem imple-

mentar a intervenção baseada na sala de aula, 

com o objetivo de adicionar o jogo e a atenção 

conjunta como importantes objetivos curricu-

lares. Isto porque, as brincadeiras e atenção 

conjunta ensinadas na sala de aula podem 

promover envolvimento das crianças, sem que 

se restrinja ao processo de ensinar habilidades 

de comunicação social (WONG, 2013).  

A pesquisa de Wong (2013) demonstrou 

que os professores de educação pré-escolar 

especiais utilizaram jogo simbólico em sala de 

aula para crianças com autismo e tiveram 

resultados positivos na interação social. 

Especialmente, em relação à atenção e envol-

vimento das crianças durante as brincadeiras 

que envolviam brinquedos, jogo sociodra-

mático, fantasia e peça funcional. Em suma, 

percebeu-se que a criança respondeu com 

atenção, compartilhou objetos, identificou o 

personagem na dramatização, imitou e 

desenvolveu linguagem expressiva (WONG, 

2013). 

Miltenberg e Charlop (2014) em seu 

estudo, também encontraram resultados 

parecidos, eles propuseram que crianças com 

autismo fossem ensinadas a jogar handebol, e 

dessa forma, pôde estimular atividade motora 

e desenvolvimento de habilidade de interação 

em grupo. Ele observou que as crianças 

aumentaram o discurso e também a habilidade 

de se comunicarem; notou que as crianças 

tinham facilidade em relação a atividades 

lúdicas (como por exemplo batendo um objeto 

contra a mesa, ao invés de jogar no local 

indicado do jogo). Isso confirma a ideia de 

ganhos decorrente dessas atividades, possibi-

litando a oportunidade de atividades lúdicas 

dentro do contexto “ jogo coletivo”. Ao fim, 

os participantes demonstraram aumento em 

sua habilidade com o jogo, na fala e no 

discurso (MILTENBERG & CHARLOP, 

2014). 

Os resultados deste estudo corroboraram 

achados anteriores que apoiam a utilidade de 

jogos para promover o engajamento social de 

pessoas com autismo. O treinamento de habi-

lidades de jogo aumentou os níveis de proxi-

midade e relacionamento entre os adultos e 

criança com autismo.  O grau de relaciona-

mento entre as crianças e os adultos, sugere 
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que pesquisas adicionais devem visar outras 

características dessas interações 

(SHIREMAN et al., 2016). 

Já os autores Klinger e Souza (2016) 

perceberam a efetividade da promoção do 

brincar em terapia, bem como que o 

conhecimento e a observação dos tipos de 

objeto e relação objetal é um importante 

indicador clínico. A pesquisa constatou que 

nas ultimas sessões, os objetos eleitos pelas 

crianças já eram empregados em sua funcio-

nalidade, em um brincar mais organizado e 

simbólico, ou seja, estendiam-se à brincadeira 

e a fantasia. Os participantes do estudo 

demonstraram evoluções no brincar, assim, 

tais resultados reforçam a importância do 

adulto, principalmente a mãe, na interação e 

objetos ofertados a criança (KLINGER & 

SOUZA, 2016). 

De acordo com Hatami e Rahmani (2017), 

a terapia lúdica é eficaz na melhora dos sin-

tomas cognitivo-comportamentais do trans-

torno autista. A Parent-Child Interaction 

Therapy (PCIT) é uma terapia lúdica de base 

comportamental, que tem como alvo o rela-

cionamento entre pais e filhos por meio do 

coaching ao vivo de interações lúdicas e da 

implementação de técnicas disciplinares con-

sistentes, como uso de jogos. O uso desta 

técnica promove aumento das habilidades de 

acompanhamento dos pais e aumento dos 

níveis de comunicação funcional da criança e 

comportamento social (ZLOMKE et al., 

2017).  

Outra metodologia utilizada para abordar 

as deficiências na socialização observadas em 

crianças com TEA em seus ambientes inte-

grados é a Peer mediated intervention (PMI) 

Stay Play Talk, que demonstrou interações 

sociais verbais e não-verbais aprimoradas em 

crianças pré-escolares com TEA. Neste mo-

delo, as crianças em desenvolvimento são 

ensinadas a ficar com o amigo, brincar com o 

amigo e conversar com o amigo durante o dia 

em programas pré-escolares. O Stay Play Talk 

utiliza estratégias simples, ao mesmo passo 

que melhoram, por meio de uma abordagem 

econômica e natural, a comunicação social 

durante a primeira infância (BARBER et al., 

2016). 

Diferentemente das intervenções anteri-

ores dirigidas às crianças com autismo, Lião 

et al. (2014) conduziram uma intervenção 

domiciliar junto às crianças em idade pré-

escolar com Transtorno do Espectro Autista – 

TEA e suas mães. As crianças tiveram 

melhorias significativas na comunicação, no 

estado emocional, incluindo organização 

comportamental e formação de relaciona-

mento. Além disso, seu funcionamento 

adaptativo melhorou, especialmente em habi-

lidades de comunicação e sociais. Mais pes-

quisas, incluindo ensaios clínicos rando-

mizados, são recomendadas para determinar a 

eficácia do Programa de Intervenção 

Domiciliar na melhoria da interação social e 

comportamentos adaptativos de crianças pré-

escolares com TEA (LIÃO et al., 2014). 

 

Tecnologia como ferramenta ludoterá-

pica e suas influencias nas habilidades 

sociais  

 

O uso da tecnologia tem sido frequen-

temente estudado ao apresentar-se como uma 

potencial proposta inovadora de promover o 

desenvolvimento de habilidades sociais em 

cranças com Transtorno Autista. Para Fletcher 

-Watson et al., (2016) é possível que o dire-

cionamento do desenvolvimento social por 
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meio da tecnologia ainda exija mais suporte 

para preencher a lacuna entre o aprendizado 

em um ambiente de jogo e a interação no 

mundo real (FLETCHER-WATSON et al., 

2016). 

O Collaborative Puzzle Game (CPG), por 

exemplo, é um aplicativo operado por joga-

dores pegando, arrastando e soltando peças 

digitais na tela. O CPG inclui dois modos: (a) 

Free Play (FP) - onde os dois jogadores são 

livres para movimentar as peças de forma 

independente, e (b) A colaboração forçada 

(CE) - onde os dois jogadores têm de tocar a 

parte digital em conjunto, a fim de arrastar e 

soltar. Esse modo "força" os usuários realizam 

as ações conjuntas, ao mesmo tempo em que 

não permite que essas ações sejam concluídas 

por um único usuário (BEN-SASSON et al., 

2013).  

O CPG apesar de orientar as crianças a 

interagirem umas com as outras excitando 

físicamente e mentalmente a colaboração e o 

trabalho em equipe, é uma intervenção que 

não apresenta este efeito em todas as crianças 

e pode resultar em um efeito oposto, onde as 

crianças manifestam frustração elevada e 

comportamentos fora da tarefa ao serem 

"forçados" pela tecnologia a colaborar (BEN-

SASSON et al., 2013). Um outro estudo 

avaliou o uso do aplicativo FindMe como 

intervenção precoce baseada em tecnologia 

para habilidades de comunicação social em 

pré-escolares e concluiu que não existem 

benefícios significativos sobre os compor-

tamentos de comunicação social no mundo 

real (FLETCHER-WATSON et al., 2016).  

Para Aresti-Bartolome e Garcia-Zapirain 

(2015) as novas tecnologias possibilitam não 

só criar ambientes adaptados às necessidades 

de cada povo, mas também utilizá-los como 

ferramenta de reabilitação cognitiva. Os 

autores avaliaram como atividades de reabili-

tação os jogos de computador supervisio-

nados, eles seriam incorporados em um 

sistema voltado para pessoas diagnosticadas 

com autismo por meio do tempo de resposta e 

a interação visual com o líder da sessão. 

Observaram então que o contato visual foi 

predominante entre as crianças e o líder, já que 

estas assimilaram que, quanto mais pre-

cocemente fizessem contato visual com o 

líder, mais poderiam jogar (ARESTI-

BARTOLOME & GARCIA-ZAPIRAIN, 

2015).  

Murdock et al., (2013) ao utilizarem 

história de jogo do iPad para aumentar 

habilidades de brincar, evidenciaram que as 

crianças mantinham um elevado engajamento 

ao brinquedo no início do estudo e tornaram-

se menos envolvidos em uma segunda etapa 

devido à competição pelos brinquedos ou à 

falta de reciprocidade entre os parceiros de 

comunicação. Ao brincar com o adulto, o 

adulto respondeu em um padrão muito 

previsível, fornecendo uma repetição parcial 

ou completa do enunciado da criança, seguida 

de tempo e espaço para a criança falar. Desta 

maneira, as crianças reproduziam o diálogo do 

jogo e interagiam durante a brincadeira 

(MURDOCK et al., 2013). 

Barajas et al., (2017) propuseram em seu 

estudo um Serious Game (SG) para crianças 

com TEA. O jogo era composto por uma 

Interface de Usuário Tangível (TUI) - 

construído a partir de blocos de construção 

aumentados com módulos eletrônicos e uma 

Interface Gráfica de Usuário (GUI), visto 

como uma ferramenta de terapia de 

brincadeira que visa melhorar as habilidades 

sociais e cognitivas das crianças autistas. Os 
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autores investigaram os efeitos da utilização 

do GUI em um exercício de terapia lúdica 

comparando-o com jogos clínicos conven-

cionais de não-computador e afirmam que o 

sistema proposto mostrou uma melhora na 

interação social, no jogo colaborativo e no 

desempenho no exercício e uma diminuição 

no jogo solitário (BARAJAS et al., 2017).  

 

CONCLUSÃO 

 

A ludoterapia influencia positivamente no 

cotidiano de crianças com TEA, haja vista que 

os estudos demonstraram que alguns aspectos 

relativos à comunicação, socialização, empa-

tia e relacionamento pessoal dessas crianças 

com os pais, professores ou amigos melho-

raram. Todavia, a terapia lúdica não é um 

método que alcança o mesmo objetivo e 

mudanças no comportamento em todas as 

crianças com a TEA.  

Portanto, é necessário o desenvolvimento 

de estudos controlados considerando dife-

rentes variáveis e métodos criteriosos que 

considerem o grau de autismo, a influência da 

terapia lúdica no contexto virtual/real e 

discutam as mudanças comportamentais, não 

somente durante o desenvolvimento da 

ludoterapia, mas também analisem se há uma 

projeção destes avanços no comportamento 

cotidiano da criança com autismo. 
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INTRODUÇÃO 
 

Embora existam divergências quanto a sua 

definição, a espiritualidade pode ser entendida 

como “a busca pessoal por res-postas de 

compreensão para questões fundamentais 

sobre a vida, sobre o signi-ficado e sobre a 

relação com o sagrado ou transcendente, que 

pode ou não surgir do desenvolvimento de 

rituais religiosos”. Aliadas à espiritualidade, 

estão as práticas espirituais - atividades 

regulares com o objetivo de gerar experiências 

espirituais e desenvolvimento espiritual -, 

utilizadas nesta pesquisa como ferramenta 

técnica de comparação entre os grupos 

(MOREIRA-ALMEIDA et al., 2006).  

De acordo com a Organização Mundial em 

Saúde, saúde é definida como “estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e 

não apenas a ausência de doença ou 

enfermidade" (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1946). Para que seja 

realizada a abordagem integral ao paciente, é 

necessário considerar sua espiritualidade e a 

possível inclusão de suas práticas espirituais 

como terapias complementares em seu plano 

terapêutico, uma vez que existem evidências 

de que a espiritualidade contribui para o bem-

estar emocional do indivíduo, além de 

funcionar como um auxílio no enfrentamento 

de situações de estresse (SOUTHWICK et al., 

2005).  

Um estudo realizado em Ohio apontou que a 

maioria (83 %) dos pacientes entrevistados 

gostaria que fossem perguntados pelos mé-

dicos sobre suas crenças espirituais. Os parti-

cipantes também relataram acreditar que tal 

prática afetaria aspectos da abordagem 

médica, como o tratamento a ser instituído e 

os conselhos dados por esses profissionais 

(MCCORD, 2004). Assim, a abordagem da 

espiritualidade e de suas práticas, além de 

funcionar como alternativa às terapias 

convencionais, pode estreitar, positivamente, 

a relação médico-paciente.  

Considerando o conceito de espiritualidade, 

bem como a importância da definição de 

saúde da OMS e as constatações do estudo de 

Mccord (2004), torna-se necessário que os 

profissionais de saúde, principalmente os 

especialistas em saúde mental, consigam 

entender e dar maior abertura às influências 

dessas crenças e práticas em suas condutas 

profissionais. 

O presente capítulo analisa ensaios clí-

nicos randomizados a respeito da relação entre 

diferentes práticas espirituais e a saúde 

mental, objetiva identificar suas possíveis 

influências no processo do cuidado mental, e 

usa, exclusivamente, como base teórica e de 

definição, pesquisas no campo da religião e 

saúde pública. 

 

MÉTODO 

 

Este artigo consiste em uma revisão 

sistemática da literatura sobre o impacto da 

espiritualidade na saúde mental. Os seguintes 

passos foram seguidos: elaboração da per-

gunta-chave; utilização de bases de dados para 

localização dos artigos; definição dos critérios 

de inclusão e exclusão; e avaliação da 

qualidade metodológica dos estudos.   

A partir da pergunta-chave “qual o 

impacto da espiritualidade na saúde men-

tal?”, realizou-se pesquisa nas bases de dados 

Medline, UptoDate, PubMed e Biblioteca 

Virtual da Saúde. Foram utilizadas os descri-

tores: “religiosidade”, “religião”, “espiritu-

alidade”, “práticas religiosas” “práticas espi-
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rituais”, “fé”, “crença”, “spirituality”, “reli-

gion and mental health”, “spirituality and 

mental health”, “psychiatry and spiritu-

ality”, “depression and spirituality”, “faith 

and psychiatry”.  

A pesquisa e a leitura dos artigos 

ocorreram em 10 de setembro de 2020, e os 

artigos foram selecionados a partir dos se-

guintes critérios: ensaios clínicos rando-

mizados, publicados entre 2010 e 2020, nos 

idiomas português ou inglês, com resultados 

conclusivos. Foram selecionados 39 artigos, 

dos quais 4 foram excluídos por estarem 

duplicados entre as bases.  

Dos 35 artigos restantes, 27 foram 

eliminados, os quais apresentaram quaisquer 

dos fatores de exclusão: qualidade método-

lógica questionável, temas não associados 

diretamente à pergunta norteadora, ensaios 

clínicos não randomizados, outros formatos 

de pesquisa e estudos com resultados não 

conclusivos. Foram incluídos 8 artigos para 

análise. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os artigos incluídos para análise abordam 

diversas crenças e práticas espirituais em 

estudos experimentais, nos quais havia grupos 

controle e grupos tratados em diferentes 

populações. Seus resultados serão mais 

detalhados a seguir. 

O yoga, prática oriental que foi 

popularizada e adaptada à cultura ocidental, e 

ganhou muitos adeptos por unir espiritu-

alidade e exercício físico, carrega elementos 

culturais e filosóficos da região de origem. 

Um estudo cujo objetivo foi avaliar a prática 

de Sudarehan Kriya Yoga (SKY) como forma 

de intervenção em pacientes com transtorno 

depressivo maior e resposta inade-quada ao 

tratamento medicamentoso, eviden-ciou que 

os pacientes cuja intervenção foram as 

práticas de SKY alcançaram melhora 

expressiva nos sintomas depressivos e 

ansiosos em comparação com os pacientes do 

grupo controle (SHARMA et al., 2017). Outro 

estudo analisou os efeitos de 12 sessões de 

Hatha Yoga em mulheres veteranas e civis 

com Transtorno do Estresse Pós-Traumático 

(TEPT) e risco de abuso de álcool e drogas, 

que demonstrou menores pontuações médias 

dos testes AUDIT (Alcohol Use Disorders 

Identification Test) e DUDIT (Drugs Use 

Disorders Identification Test) no grupo que 

praticou yoga. A maioria dos participantes 

deste grupo relatou redução nos sintomas. 

(REDDY et al., 2014). 

Outra pesquisa aplicou um curso de yoga 

em uma população prisional no Reino Unido 

e demonstrou queda importante na percepção 

de angústia, em comparação ao grupo 

controle, após 10 sessões de yoga ministradas 

por profissional capacitado. Os pacientes que 

completaram todas as sessões mostraram 

melhores resultados em testes cognitivo-

comportamentais. Este estudo sugere que a 

prática de yoga pode melhorar os processos 

básicos de “sustentar a atenção e concen-

tração” e “ajudar a melhorar o controle 

cognitivo”, influenciando positivamente em 

processos que podem levar a sofrimento 

mental. Os pesquisadores acreditam que a 

prática é uma alternativa de intervenção com 

bom custo benefício e aplicabilidade na saúde 

pública (BILDERBECK et al., 2013).  

Em janeiro de 2017, a Portaria nº 145/2017 

(BRASIL, 2017) alterou os proce-dimentos na 

Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais do 
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SUS para atendimento na Atenção Básica e 

incluiu o Yoga, o qual não fazia parte da 

Política Nacional de Práticas Integrativas 

(BRASIL, 2006). Hoje, no Brasil, a prática é 

ofertada na atenção primária, e essas 

constatações neste estudo de revisão reforçam 

a importância da oferta dessa e de outras 

práticas espirituais na saúde pública. 

Outra prática oriental descrita na presente 

revisão é o Budismo. Definido como filosofia 

ou religião milenar, surgiu na Índia e 

atualmente vem se difundindo no ocidente 

dada sua relação com o auto-conhecimento e 

a cura. Em estudo clínico randomizado 

realizado no Japão, a crença na filosofia de 

causa e efeito e de reencarnação causaram 

efeitos positivos em pacientes diagnosticados 

com depressão, síndrome do pânico e 

transtornos alimentares. A psicoterapia ba-

seada nos conceitos budistas referentes à 

imortalidade da alma e causalidade, bem 

como nos princípios de amor, sabedoria, auto-

reflexão e progresso, resultou em re-dução 

entre pontuações na Escala de Depres-são do 

Centro de Estudos Epidemiológicos (CES-D) 

realizadas antes da intervenção e três meses 

após, demonstrando redução importante dos 

sintomas depressivos nos pacientes do grupo 

de intervenção estudados (CHIDA et al., 

2016). 

Assim como o Budismo, o Espiritismo, 

doutrina cristã baseada na filosofia, ciência e 

religião e codificada por Allan Kardec na 

França do século XIX, foi alvo de estudo na 

presente revisão devido à sua prática de cura 

por meio do magnetismo à imposição de 

mãos. O “passe espiritual”, considerado uma 

terapia de biocampo praticada em reuniões 

religiosas espíritas, consiste em uma trans-

missão de energias fluídicas de uma pessoa 

médium a outra pessoa que as recebe. Em 

estudo realizado por Caneiro et al. (2017) para 

avaliar o impacto desta prática no tratamento 

de pacientes internados por complicações 

cardiovasculares sugere que é eficaz na 

redução dos níveis de ansiedade e de tensão 

muscular, além de melhora a sensação de 

bem-estar do paciente.  

Em uma pesquisa que avaliou o efeito da 

psilocibina (princípio ativo de alucinógeno 

usado em alguns rituais religiosos) associada 

à meditação e outras práticas espirituais, os 

participantes foram divididos em grupo 

placebo, com suporte espiritual padrão (1), 

grupo em uso de alta dose da substância, com 

suporte espiritual padrão (2) e uso de alta 

dose, com suporte espiritual forte (3). Foram 

realizadas medidas de padrões vitais e 

sentimentos dos pacientes durante as expe-

riências. Seis meses após o início do estudo, 

foi constatado o aumento de efeitos sociais 

altruístas e da espiritualidade e mudanças 

positivas de comportamento. Ambos os 

grupos de altas doses relataram mudanças no 

significado pessoal, no bem-estar e na 

satisfação com a vida, além de percepção da 

importância espiritual. O estudo mostrou 

persistência desses resultados em testes reali-

zados seis meses após o fim do experimento, 

os quais avaliaram mudanças nos aspectos: 

paz interior, paciência, humor, flexibilidade 

mental, otimismo, ansiedade, perceptividade 

interpessoal e cuidado, expressão negativa de 

raiva, compaixão/preocupação social, ex-

pressão de emoções positivas, autoconfiança, 

perdão dos outros e perdão de si mesmo 

(GRIFFITHS et al., 2017). 

Os pesquisadores relatam que os efeitos 

positivos do estudo provavelmente decorrem 

da intensa experiência mística e espiritual 
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causada pela substância psicoativa, e acre-

ditam que investigação mais aprofundada das 

experiências ocasionadas pela psilocibina 

pode levar ao desenvolvimento de drogas, a 

fim de gerar mudanças duradouras em ati-

tudes e comportamento e no funcionamento 

psicológico saudável. A dificuldade em dife-

renciar se os efeitos derivam das experiências 

espirituais ou do efeito da substância pode 

colocar em dúvida a confiabilidade do estudo. 

O que pode minimizar esse possível viés são 

as diferenças entre os grupos de altas doses, 

com suporte espiritual padrão e o com suporte 

intensificado. Os resultados positivos do 

último grupo foram superiores aos do 

primeiro. 

O estudo intitulado “Staying Connected: A 

Feasibility Study Linking American Indian 

and Alaska Native Trauma Survivors to their 

Tribal Communities” analisou o impacto das 

crenças culturais/espirituais na saúde mental. 

Tal pesquisa avaliou a viabilidade de uma 

intervenção de gestão de cuidados cultural-

mente adaptados para pacientes índios ameri-

canos/nativos do Alasca (AI/AN) fisicamente 

feridos. Foram selecionados 30 pacientes 

divididos randomicamente para grupo con-

trole com tratamento usual (n=15) e grupo 

tratamento com intervenção cultural (n=15). 

Nenhuma diferença entre os grupos de 

intervenção e de controle foi observada em 

sintomas de estresse pós-traumático, sinto-

mas de depressão ou uso de álcool no início 

do estudo ou pontos de tempo de acom-

panhamento. Entre os pacientes com inter-

venção cultural, 60 % solicitaram ou 

participaram de práticas tradicionais de cura 

nativa e 75 % relataram que a intervenção foi 

útil (TSOSIE, et al., 2010). Pesquisadores 

como Gone (2009) observaram que, ao 

adaptar as intervenções existentes para a 

cultura dos pacientes com AI/AN, há 

resultados positivos. Dessa forma, sugere-se 

esforços mais rigorosos para mobilizar o 

apoio das famílias e da comunidade, para 

reconectar os pacientes à cultura nativa e 

encorajar a participação em atividades tradi-

cionais que podem aumentar o benefício das 

abordagens convencionais para o cuidado de 

pacientes com traumas. 

O câncer é uma doença que pode produzir 

consequências como dor, desconforto, baixa 

autoestima, incerteza quanto ao futuro, ideias 

suicidas, medos, pânico, transtornos gerais e 

específicos de conduta, dificuldades no 

relacionamento familiar e interpessoal, ansie-

dade, depressão, entre outros. O sofrimento 

emocional pode acarretar redução significa-

tiva na qualidade de vida do paciente e de seus 

familiares e afetar de forma negativa a adesão 

aos tratamentos de reabilitação 

(SCANNAVINO et al., 2013). Em um estudo 

quase-experimental foram selecionadas alea-

toriamente, pelo método de amostragem por 

conglomerado, 42 mães de crianças entre 7 e 

15 anos com câncer. As mães foram divi-didas 

em 2 grupos com n=21 em que foram 

avaliadas pelos instrumentos: Espiritualidade 

e Escala de Avaliação de Cuidados Espiri-

tuais (SSCRS) e Escala de Depressão, 

Ansiedade e Estresse (DASS-21). Os result-

ados mostraram que o aumento da capa-

cidade das mães no apoio espiritual das 

crianças fortaleceu suas crenças espirituais e 

as educou em habilidades de cuidado 

espiritual. (BORJALILU et al., 2016). Uma 

vez que, antes da realização da intervenção 

psicoeducativa, foram avaliadas as crenças e 

práticas religiosas do grupo experimental 

(PARGAMENT & SWEENEY, 2011). De 
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maioria islâmica, como observado no 

contexto sócio-cultural do Irã (JIM et al., 

2015), foi observado que os ensinamentos 

dessa religião foram capazes de reduzir a 

sensação de vazio nas mães. Ter uma pers-

pectiva positiva, ajudou a melhorar a 

esperança das mesmas (GARCINI et al., 

2009).  

Dessa forma, é possível perceber que a 

espiritualidade pode influenciar em vários 

aspectos o processo de adoecimento mental, 

seja como ferramenta de “coping” (definido 

como o melhor enfrentamento dos problemas 

pelo paciente) -, seja nas diversas formas de 

abordagens terapêuticas envolvendo a espiri-

tualidade, as quais são possíveis de serem 

adotadas pelos profis-sionais de saúde 

(PANZINI & BANDEIRA, 2007). 

Por outro lado, também é possível estender 

a reflexão sobre o impacto da espiri-tualidade 

na saúde mental para o aspecto prejudicial que 

essa pode ter em alguns contextos, como nos 

fanatismos religiosos ou crenças limitantes - 

associadas a sentimentos de culpa e 

ansiedade, intolerância a outras religiões e 

saberes, bem como a crenças que dificultam, 

inclusive, a adesão aos trata-mentos médicos 

(ALVES et al., 2010) 

Nancy Andreasen, editora-chefe do 

American Journal of Psychiatry, afirmou que: 

“nós devemos praticar e defender o fato de 

que os psiquiatras são médicos da alma tanto 

quanto do corpo”. Uma vez que a relação de 

influência das crenças pessoais no tratamento 

mental tem tido pouco espaço na pesquisa 

científica, e observados os seus impactos 

positivos aqui expostos, pode-se perceber a 

necessidade de trazer à abordagem médica o 

reforço das práticas espirituais no processo 

terapêutico (ANDREASEN, 1996).  

 

CONCLUSÃO 

 

A literatura científica apresenta estudos 

envolvendo os temas religião e espirituali-

dade, mas ainda carece de desenvolvimento 

de pesquisas bem conduzidas com o objetivo 

de relacionar as práticas espirituais com a 

saúde mental e a psiquiatria. Esta pesquisa 

demonstrou que a espiritualidade, em suas 

variadas formas de expressão, impacta de 

maneira positiva na saúde mental, influenci-

ando positivamente nos transtornos depres-

sivos, ansiedade, TEPT (Transtorno de 

Estresse Pós-Traumático), abuso de substân-

cias, síndrome do pânico e nos transtornos 

alimentares. A busca pela espiritualidade pode 

ser um método complementar ao trata-mento 

médico convencional, se mostrando como 

uma alternativa economicamente viá-vel e 

com baixo risco de efeitos adversos. 

Nesse sentido, entende-se a necessidade 

de que estudos envolvendo espiritualidade e 

saúde mental sejam ampliados e a discussão 

difundida, dado o seu impacto quando se 

propõe um cuidado integral aos pacientes.
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INTRODUÇÃO 
 

A presença da família no cuidado ao 

paciente psiquiátrico, durante muito tempo foi 

colocada de lado, tendo em vista o estigma da 

doença mental perante a sociedade (BORBA, 

2011). No entanto, a participação dos fami-

liares foi a base na luta dos movimentos 

sociais contra os maus tratos sofridos pelos 

pacientes nos manicômios, que se configu-

raria no movimento de Reforma Psiquiátrica 

no final da década de 70 (COLLETI, 2014). 

Decorrente da Reforma psiquiátrica em 

1989, a Lei Nº 3.657 normatizou os direitos da 

pessoa com transtorno mental dando inicio ao 

processo de desinstitucionalização. Essa Lei 

classificou ainda os tipos de internamento, 

explicitando os direitos do paciente de 

conhecerem o tipo de tratamento e suas 

consequências, tornando o Estado responsável 

pelo custeio e manutenção desses serviços 

(BARROSO, 2011). 

Em 2001, a Lei Nº 10.206/2001 do 

deputado Paulo Delgado, definiu o redirecio-

namento do modelo assistencial, sendo consi-

derada o marco da reforma psiquiátrica 

(BRASIL, 2002). Outra importante conquista 

fora a Portaria Nº 366/02 que dispunha sobre 

o funcionamento dos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), um novo modelo no 

atendimento a ser prestado aos pacientes com 

transtorno mental. Tal portaria classifica os 

CAPS em modalidades, definidos por ordem 

de complexidade e abrangência populacional, 

para que assim, os pacientes tenham assis-

tência extra-hospitalar multiprofissional 

(BERNARDI & KANAN, 2015). 

Visando adequar-se ao modelo da reforma 

psiquiátrica, paulatinamente os hospitais 

psiquiátricos foram fechados e ou diminuíram 

o número de leitos, modificando a forma de 

assistir o paciente com adoecimento mental 

(ZAHAR, 2019). Em Pernambuco, desde 

2008, houve o descredenciamento de aproxi-

madamente dois mil leitos em hospitais 

psiquiátricos (SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, 2017). 

Diante do novo modelo assistencial em 

psiquiatria, BARROS et al. (2010) referem 

que além dos serviços substitutivos, dispor de 

um serviço de emergência psiquiátrica para 

atendimento à crise na rede psicossocial é 

indispensável. O Serviço de Emergência 

Psiquiátrica (SEP) tem como função, diante 

dessa conjuntura, estabilizar a crise do sujeito, 

garantindo a este um cuidado digno e 

humanizado, além de fornecer indicadores de 

fortalecimento e fragilidades da rede de 

atenção psicossocial. 

Nessa nova perspectiva de cuidar, a 

família vem sendo inserida num cuidado 

compartilhado e participativo CHAVES 

(2017) aponta que a hospitalização de um 

ente, em uma emergência psiquiátrica torna-

se um momento desencadeador de conflitos 

emocionais. A falta de conhecimento em 

relação às doenças mentais, e o estigma 

causam medo e desconforto em muitos 

familiares, que por vezes negam tal adoe-

cimento e se afastam da sociedade para 

mascará-lo (ALMEIDA et al., 2011). Assim, 

durante o internamento o familiar precisa 

assumir a responsabilidade do cuidar estando 

presente, e necessitando superar suas limi-

tações, dificuldades físicas e emocionais 

(KARKOW, 2015). 

Embora o conceito de família venha 

mudando ao longo do tempo, as mudanças 
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estruturais não alteram a sua essência. O papel 

histórico da família vai além da procriação, 

sendo fonte de criação e fortalecimento de 

vínculos sociais, compartilhamento de conhe-

cimentos, conceitos e cultura, sendo a família 

a primeira instituição que influencia e forma o 

individuo (ANGELO, 2014; COLLETI, 

2014). 

Pesquisas apontam que a presença do 

familiar durante o internamento além de uma 

grande conquista, propicia ao paciente uma 

continuidade nos vínculos sociais, evitando os 

frequentes abandonos nas instituições psiquiá-

tricas. Além disso, a família é caraterizada 

como fator protetivo, considerando que sua 

presença evitará ou diminuirá os riscos de 

intercorrências em relação a outros pacientes 

e aos cuidados prestados pelas equipes 

(PERES &LOPES, 2012).  

A equipe de enfermagem, sendo aquela 

com um número maior de profissionais, 

estando mais presente no lidar com os paci-

entes e familiares, é considerada de funda-

mental importância, sendo vista como suporte 

emocional e uma imprescindível ferramenta 

facilitadora do processo de cuidar. Observa-se 

então, a necessidade de preparo e capacitação 

desses profissionais para atender não só ao 

paciente, mas também, a quem o acompanha 

(ALMEIDA e col., 2011).  

Considerando que uma das dificuldades 

vivenciadas pelos familiares é a deficiência de 

conhecimento sobre o adoecimento psíquico, 

às formas e tipos de tratamentos, a equipe de 

enfermagem está habilitada a esclarecer 

dúvidas existentes e ofertar orientações para 

melhor condução do tratamento. Motivar a 

família no cuidado ameniza o sofrimento do 

doente, possibilitando novas estratégias de 

cuidar, onde a família representa suporte para 

a recuperação da pessoa hospitalizada 

(CHAVES et al., 2011). 

No entanto, a falta de capacitação dos 

profissionais dificulta o estabelecimento de 

vínculos, comprometendo o cuidar. Mesmo 

julgando os familiares como parceiros do 

cuidar, muitas vezes a equipe no momento dos 

procedimentos exclui os familiares, hier.-

arquizando o saber, e desperdiçando o mo-

mento de instruí-lo como cuidador. É 

imprescindível que o profissional não deixe 

seus preconceitos, crenças e valores pessoais 

interferirem na prestação de serviço ao doente 

e seus familiares (CHAVES et al., 2011; 

ANGELO et al., 2014). 

O objetivo deste estudo foi identificar 

atitudes da equipe de enfermagem sobre a 

importância do familiar durante internações 

psiquiátricas em um hospital psiquiátrico no 

município do Recife em 2019; descrever o 

perfil sóciodemográfico da equipe; listar a 

percepção da equipe de enfermagem sobre a 

presença do familiar durante o internamento 

psiquiátrico e descrever as atitudes da equipe 

de enfermagem que contribuem e/ou implica 

para a valorização das famílias nas práticas de 

cuidados aos pacientes. 

 

MÉTODO 
 

O estudo trata-se de um recorte 

transversal, sendo um retrato da realidade do 

objeto de estudo (FONTELLES, 2009) e foi 

realizado entre os meses de outubro e 

novembro de 2019, em um Serviço de 

Emergência Psiquiátrica em Recife-PE. O 

serviço garante o direito do acompanhante 

durante o internamento e visita aberta 

(BRASIL, 2007). 
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A coleta fora composta pela equipe de 

enfermagem totalizando 63 profissionais, 

sendo 15 enfermeiros e 48 Técnicos de enfer-

magem. 

O instrumento utilizado foi um 

questionário autoaplicável, dividido em dois 

blocos, sendo o primeiro com 9 questões 

sociodemográficas, e o segundo bloco pela 

escala IFCE-AE, validado no Brasil em 2011, 

demonstrado na figura 61.1. A escala é 

composta por 26 itens, distribuídos em três 

eixos principais: 1 - Família: parceiro dialo-

gante e recurso de lidar (com 12 perguntas), 

cujo escore varia de 12 a 48; 2 - Família: 

recurso nos cuidados de enfermagem (com 10 

perguntas), cujo escore varia de 10 a 40; 3 - 

Família: fardo (com 4 perguntas), cujo escore 

varia de 4 a 16 com escala de concordância de 

estrutura do tipo Likert (4 opções), que variam 

entre discordo completamente (1), discordo 

(2), concordo (3) e concordo completamente 

(4), podendo alcançar pontuações de 26 a 104. 

Na avaliação dos escores, quanto maior o 

escore obtido nas duas primeiras dimensões e 

menor for o escore obtido na terceira dimen-

são, maior é a percepção da equipe de 

enfermagem em relação à importância da 

família durante o internamento psiquiátrico 

(OLIVEIRA et al., 2011). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética do Complexo Hospitalar HUOC/ 

PROCAPE, e sob o Parecer: 3.612.288. 

 

 

Figura 61.1 Questionário autoaplicável, dividido em questões sociodemográficas e a escala IFCE-

AE 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Da população de 64 profissionais, 92, 2 % 

responderam corretamente ao questionário. 

Houve 1 recusa, 1 perda e 5 profissionais não 

se encontravam no serviço durante o período 

da coleta. Dos pesquisados, 63,2 % são do 

sexo feminino, aproximadamente metade 
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(50,9 %) possuem idade entre 35 - 45 anos, e 

43,9 % se autodeclararam pardos (Tabela 

61.1). Em relação ao estado civil, 43,9 % são 

casados ou possuem união estável e a esco-la-

ridade predominante foi o ensino médio, com 

57,9 %. Quanto à profissão, 77,2 % são 

técnicos de enfermagem e 22,8 % são enfer-

meiros, destes, 43,9 % atuam na psiquiatria de 

1 a 5 anos, onde 64,9 % possui renda pessoal 

de 1 a 2 salários mínimos, e 36,8 % apresenta 

renda familiar entre 1 a 2 salários mínimos 

(Tabela 61.1). 

 

Tabela 61.1 Caracterização sóciodemográfica absoluta e relativa da equipe de enfermagem da 

emergência psiquiátrica do HUP. Recife, Pernambuco, 2019 

 

Características sóciodemográficas da equipe 

de enfermagem 

Número de 

entrevistados 
(%) 

Sexo 

Feminino 36 (63,2 %) 

Masculino 21 (36,8 %) 

Faixa Etária 

23-34 13 (22,8 %) 

35-45 29 (50,9 %) 

46-50 07 (12,3 %) 

>50 08 (14 %) 

Raça 

Amarelo 03 (5,3 %) 

Branco 13 (22,8 %) 

Indígena 04 (7 %) 

Pardo 25 (43,9 %) 

Negro 12 (21,1 %) 

Estado Civil 

Solteiro 24 (42,1 %) 

Casado/União estável 25 (43,9 %) 

Separado/Divorciado 08 (14 %) 

Viúvo (a) -  

Escolaridade 

Ensino Médio 33 (57,9 %) 

Graduação 16 (28,1 %) 

Pós-Graduação 07 (12,3 %) 

Mestrado 01 (1,8 %) 

Doutorado - - 
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Profissão 

Téc. de Enfermagem 44 (77,2 %) 

Enfermeiro 13 (22,8 %) 

Tempo de atuação em psiquiatria 

< 1 ano 07 (12,3 %) 

1 a 5 anos 25 (43,9 %) 

5 a 10 anos 07 (12,3 %) 

> de 10 anos 18 (31,6 %) 

Renda Pessoal 

1 a 2 salários mínimos 37 (64,9 %) 

2 a 3 salários mínimos 11 (19,3 %) 

> de 3 salários mínimos 09 (15,8 %) 

Renda Familiar 

1 a 2 salários mínimos 21 (36,8 %) 

2 a 3 salários mínimos 16 (28,1 %) 

> de 3 salários mínimos 20 (35,1 %) 

 

Os resultados do estudo apontam que a 

população pesquisada é majoritariamente do 

sexo feminino, com idade média de 41 anos, e 

se autodeclaram pardos. O maior número de 

entrevistados exerce a função de técnico de 

enfermagem, com ensino médio completo, 

atuantes em psiquiatria num período entre 1 a 

5 anos, disseram ser casados ou viverem em 

união estável, com renda pessoal e familiar de 

1 a 2 salários mínimos. 

Resultados convergem com a pesquisa 

realizada a nível nacional pela Fundação 

Oswaldo Cruz e Conselho Federal de Enfer-

magem (COFEN) em 2013, onde apontam 

que a equipe de enfermagem é composta por 

um percentual de quase 80 % de técnicos em 

relação ao de enfermeiros (MACHADO et al., 

2016). O percentual encontrado no estudo 

diverge ao que é recomendado para o dimensi-

onamento de equipe previsto pela Resolução 

COFEN 543/2017, que estabelece para 

serviços de emergência psiquiátrica e enfer-

marias psiquiátricas, uma equipe composta 

por 42 % enfermeiros e 58 % por técnicos e 

auxiliares de enfermagem (COFEN, 2017). 

No referido estudo mais de 60 % possuía 

idade entre 35 – 50 anos, concordando como 

estudo a nível nacional realizado por 

MACHADO et al. (2016), que associa esta 

faixa etária a profissionais qualificados, com 

habilidades de trabalho desenvolvida de 

atuação reflexiva (MACHADO et al., 2016). 

Quanto à renda pessoal, 64,9 % dos entrevis-

tados tem renda de 1 a 2 salários mínimos. 

Quando questionados sobre a renda familiar 

36,8 % referiram a mesma renda, o que aponta 

baixas remunerações para a categoria e que 

sua renda é a única da família  

Em relação à escala IFCE-AE, a 

pontuação média obtida foi de 75,3 com 

desvio padrão de 8,4 (Tabela 61.2). Ao anali-

sar a escala por dimensões, a Dimensão 1 - 

Família: Parceiro dialogante e recurso de 

coping, teve pontuação média de 36,9 com 

desvio padrão de 4,57, escores mínimos de 26 

e máximo de 48 pontos. Na Dimensão 2 – 
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Família: recurso nos cuidados de enfer-

magem, à pontuação média foi de 30,1 e 

desvio padrão 4,5, escores mínimos de 19 

pontos e máximo de 40. A Dimensão 3 – 

Família: fardo, alcançou pontuação média de 

8,4 com desvio padrão de 1,8 pontos, os 

escores mínimos e máximos variaram, res-

pectivamente, entre 4 a 13. Tais pontuações 

indicam que os profissionais pesquisados não 

consideram a família como fardo, mas como 

parceiros do cuidar. 

 

Tabela 61.2 Atitudes da Equipe de Enfermagem da emergência psiquiátrica do HUP em relação à 

importância das famílias segundo a Escala IFCE-AE. Recife, Pernambuco, 2019 

 

Dimensões 
Média/Desvio 

Padrão 

Escores mín. e 

máximos 

Intervalo de 

confiança a 

95% 

Média IFCE-AE total 75,3/8,4 54 – 95 73,1 - 77,6 

Família Parceiro dialogante e recurso de coping 36,9/4,57 26 – 48 35,6 – 38,1 

Família recurso nos cuidados de enfermagem 30,1/4,5 19 – 40 28,9 – 31,3 

Família fardo 8,4/1,8 4 – 13 7,9 – 8,4 

 

O valor do coeficiente alfa de Cronbach, 

utilizado para verificar e garantir a veracidade 

do questionário foi de 0,83. Este indica que as 

respostas obtidas através do instrumento 

utilizado estão próximas ao número 1, sendo, 

portanto, fidedignas e confiáveis (Dado não 

exposto em tabela). 

A média IFCE-AE total foi de 75,3 pontos, 

com desvio padrão de 8,4. O escore mínimo 

foi de 54 pontos e o máximo foi 95. 

Considerando o intervalo de confiança de 95 

%, a pontuação média do questionário pode 

variar entre 73,1 a 77,6 pontos. CHAVES et 

al. (2017), encontrou resultado semelhante ao 

aplicar a mesma escala em duas Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI). Tais dados eviden-

ciam que a população estudada apresenta ati-

tudes que propiciam a participação dos famili-

ares, sendo estes considerados importantes 

para o cuidado com o utente. 

Com relação à Dimensão 1 - Família como 

parceiro dialogante e recurso de coping 

(composta pelos itens 4, 6, 9, 12, 14-19, 24 e 

25), os itens 19 e 17 alcançaram maior per-

centagem nas opções “concordo” e “concordo 

completamente”, com resultados de 100 % e 

93 % respectivamente. Porém, nos itens 24 e 

9, que caracteriza a inserção do familiar no 

cuidado de enfermagem, 61,4 % e 64,9 % 

concordaram com essas afirmativas (Tabela 

61.3). 
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Tabela 61.3 Dimensão 1 - Família como parceiro dialogante e recurso de coping, onde estão 

listados os itens referentes à essa dimensão  

 

Item 4 – Os membros da família devem ser convidados a participar ativamente nos cuidados de 

enfermagem prestados ao utente. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

3 (5,2%) 9 (15,8%) 27 (47,4%) 18 (31,6%) 57 (100%) 

Item 6 – No primeiro contato com os membros da família, convido-os a participar nas discussões sobre o 

processo de cuidados ao utente. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

1 (1,8%) 5 (8,8%) 34 (59,6%) 17 (29,8%) 57 (100%) 

Item 9 – Discutir com os membros da família sobre o processo de cuidado no primeiro contato, poupa-me 

tempo no meu trabalho futuro. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

4 (7%) 16 (28,1%) 25 (43,9%) 12 (21%) 57 (100%) 

Item 12 – Procuro sempre saber quem são os membros da família do utente. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

1 (1,8%) 1 (1,8%) 36 (63,1%) 19 (33,3%) 57 (100%) 

Item 14 – Convido os membros da família a conversar depois dos cuidados. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

- 9 (15,8%) 34 (59,6%) 14 (24,6%) 57 (100%) 

Item 15 – Convido os membros da família a participar ativamente nos cuidados ao utente. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

- 9 (15,8%) 29 (50,9%) 19 (33,3%) 57 (100%) 

Item 16 – Pergunto às famílias como as posso ajudar. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

4 (7%) 4 (7%) 35 (61,4%) 14 (24,6%) 57 (100) 

Item 17 – Encorajo as famílias a utilizarem os seus recursos para que dessa forma possam lidar melhor com 

as situações. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

- 4 (7%) 38 (66,7%) 15 (26,3%) 57 (100%) 

Item 18 – Considero os membros da família como parceiros. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

1 (1,8%) 11 (19,3%) 32 (56,1%) 13 (22,8%) 57 (100%) 

Item 19 – Convido os membros da família a falarem sobre as alterações no estado do utente. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

- - 39 (68,4%) 18 (31,6%) 57 (100%) 

Item 24 – Convido os membros da família a opinar quanto do planejamento dos cuidados. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

1 (1,8%) 21 (36,8%) 27 (47,4%) 8 (14%) 57 (100%) 
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Item 25 – Vejo-me como um recurso para as famílias, para que elas possam lidar o melhor possível com a 

sua situação. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

- 8 (14%) 34 (59,7%) 15 (26,3%) 57 (100%) 

 

Na avaliação da escala por dimensões, a 

primeira dimensão, que avalia a família como 

um parceiro dialogante e recurso de coping, 

apresentou uma pontuação de 35,6 e desvio 

padrão de 4,57, com escores mínimo e 

máximo de 26 e 48, respectivamente, indi-

cando que os profissionais consideram os 

familiares como parceiros no lidar com os 

pacientes. No item 19 desta dimensão 100% 

dos profissionais concordaram sobre a impor-

tância de convidar os familiares a falarem 

sobre as alterações no estado do utente. Em 

outro item, 93 % dos entrevistados concor-

daram sobre a importância de encorajar os 

familiares a utilizarem seus recursos, para que 

possam lidar melhor com as situações. 

FERNANDES et al. (2015) e CHAVES et 

al. (2017), ao aplicarem o questionário IFCE-

AE em Hospital Geral na cidade Porto - 

Portugal, e nas UTI’s de Hospitais em São 

Luiz - Maranhão, respectivamente, obtiveram 

resultados de 36,4 e 34,4 pontos, nesta 

dimensão. Tais achados se assemelham ao 

descrito anteriormente, mesmo o estudo sendo 

realizado em setores/clinicas diferentes.  

Na Dimensão 2 – Família recurso nos 

cuidados de enfermagem (constituida pelos 

itens 1, 3, 5, 7, 10-11, 13, 20-22), 98,2 % dos 

profissionais referiram concordar com a 

importância em saber quem são os membros 

da família e sobre a importância desta para o 

utente. Contudo, ao serem questionados se tal 

presença alivia a carga de trabalho (item 10) e 

dá-lhe um sentimento de segurança (item 7), 

nessa ordem, 54,3 % discordaram desta 

afirmação e 57,9 % afirmaram concordar 

(Tabela 61.4). 

 

 

Tabela 61.4 Dimensão 2 - Família como recurso nos cuidados de enfermagem, onde estão listados 

os itens referentes à essa dimensão 

 

Item 1 – É importante saber quem são os membros da família do paciente. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

- 1 (1,8%) 20 (35,1%) 36 (63,1%) 57 (100%) 

Item 3 – Uma boa relação com os membros da família dá-me satisfação no trabalho. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

- 3 (5,3%) 29 (50,9%) 25 (43,8%) 57 (100%) 

Item 5 – A presença dos membros da família é importante pra mim como enfermeiro (a). 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

- 4 (7%) 32 (56,1%) 21 (36,8%) 57 (100%) 

Item 7 – A presença dos membros da família dá-me um sentimento de segurança. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

2 (3,5%) 22 (38,6%) 22 (38,6%) 11 (19,3%) 57 (100%) 
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Item 10 – A presença de membros da família alivia minha carga de trabalho. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

10 (17,5%) 21 (36,8%) 22 (38,7%) 4 (7%) 57 (100%) 

Item 11 – Os membros da família devem ser convidados a participar ativamente no planejamento dos 

cuidados a prestar ao utente. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

2 (3,5%) 9 (15,9%) 30 (52,6%) 16 (28%) 57 (100%) 

Item 13 – A presença de membros da família é importante para os mesmos. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

- 1 (1,8%) 32 (56,1%) 24 (42,1%) 57 (100) 
 

Item 20 – O meu envolvimento com as famílias faz-me sentir útil. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

3 (5,3%) 18 (31,6%) 26 (45,6%) 10 (17,5%) 57 (100%) 

Item 21 – Ganho muitos conhecimentos valiosos com as famílias, que posso utilizar no meu trabalho. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

4 (7%) 12 (21%) 32 (56,1%) 9 (15,9%) 57 (100%) 

Item 22 – É importante dedicar tempo às famílias. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

2 (3,5%) 15 (26,3%) 35 (61,4%) 5 (8.8%) 57 (100%) 

 

A dimensão 2, Família como recursos nos 

cuidados de enfermagem, a pontuação média 

encontrada foi de 30,1 e desvio padrão de 4,5. 

Os escores variaram entre 19 e 40 pontos, 

mínimo e máximo respectivamente, com 

intervalo de confiança entre 28,9 e 31,3 

pontos. Embora tenha uma média considerada 

acima do ponto médio (25 pontos) como 

descrito por FERNANDES et al. (2018), esta 

dimensão alcançou escore mínimo inferior ao 

ponto médio, caracterizando que uma mínima 

parcela não considera o familiar como recurso 

nos cuidados. 

No item 10 quando perguntados se a 

presença dos membros da família aliviava a 

carga de trabalho, mais de 50 % dos 

entrevistados discordaram com a afirmativa, 

alegando considerar que alguns familiares 

aumentam a sobrecarga de trabalho, por 

também estarem adoecidos e interferir nos 

cuidados prestados. SANCHES et al. (2013) 

afirma que as adversidades vivenciadas 

diariamente pelos profissionais, como baixa 

remuneração, falta de insumos, além da 

quantidade mínima de trabalhadores, causa-

lhe uma grande sobrecarga no trabalho. Sendo 

este motivo para frequentes desentendimentos 

entre os profissionais e acompanhantes. 

A Dimensão 3 – Família fardo (formada 

pelos itens 2, 8, 23, 26), o percentual de 

profissionais que obteve maior discordância 

foi o item 26 “A presença de membros da 

família deixa-me estressado”, com 85,9 %, 

seguido do item 2 “A presença de membros da 

família dificulta meu trabalho”, com 84,2 %. 

Os itens 8 e 23 obtiveram percentuais de 

discordância inferiores, 68,5 % e 63,2 % 

respectivamente (Tabela 61.5). 
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Tabela 61.5 Dimensão 3 – Família fardo, onde estão listados os itens referentes à essa dimensão 

 

Item 2 – A presença de membros da família dificulta meu trabalho. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

12 (21%) 36 (63,2%) 8 (14%) 1 (1,8%) 57 (100%) 

Item 8 – Não tenho tempo para cuidar das famílias. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

5 (8,8%) 34 (59,7%) 16 (28%) 2 (3,5%) 57 (100%) 
 

Item 23 – A presença de membros da família faz-me sentir que estão a me avaliar. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

6 (10,5%) 30 (52,7%) 19 (33,3%) 2 (3,5%) 57 (100%) 

Item 26 – A presença de membros da família deixa-me em estresse. 

Discordo completamente Discordo Concordo Concordo completamente Total 

15 (26,3%) 34 (59,6%) 7 (12,3%) 1 (1,8%) 57 (100%) 

 

Na dimensão família como fardo, a 

pontuação média foi de 8,4 e desvio padrão de 

1,8. Os escores mínimos e máximos variaram 

entre 4 e 13 pontos, sendo o intervalo de 

confiança entre 7,9 e 8,4 pontos. A pontuação 

media obtida indica que a equipe pesquisada 

não considera os familiares como fardo, o 

referido valor foi inferior ao encontrado no 

estudo nacional realizado no Maranhão, e 

internacional em Porto – Portugal, (CHAVES 

et al., 2017; FERNANDES et al., 2015; 

FERNADES et al., 2018), demonstrando 

maior receptividade da equipe em relação aos 

acompanhantes. Nos itens 2 e 26 cerca de 85 

% dos entrevistaram discordaram que a pre-

sença de membros da família dificultasse o 

seu trabalho e o deixava em estresse. 

Embora o presente estudo tenha obtido 

pontuações satisfatórias, durante a coleta 

deste, muitos profissionais referiram sentir 

dificuldades em lidar com os familiares, rela-

tando que por diversas vezes o acompanhante 

compromete seu trabalho, por também estar 

adoecido psiquicamente. NASCIMENTO et 

al. (2016) e Weber & Juruena (2017), apon-

tam que o cuidar de um familiar adoecido 

psiquicamente causa grande desgaste emo-

cional com aumento na sobrecarga de estresse 

nos familiares. Além disso, o sentimento de 

impotência em lidar com os comportamentos 

não convencionais causados pelo transtorno 

mental ocasiona nos familiares, isolamento 

social e comprometimento nas relações. 

Brusamarello et al. (2009) e Souto et al. 

(2015), apontam que diante das adversidades 

vivenciadas pelas famílias com um ente em 

crise, é importante que a equipe de enfer-

magem possua uma linguagem clara, com 

escuta qualificada das demandas tanto dos 

pacientes como seus familiares, expressando 

sentimentos positivos e oferta de apoio. Souto 

et al. (2015) traz ainda, a falta de qualificação 

dos profissionais como obstáculo para tais 

praticas. Oliveira et al. (2015) infere a 

importância do planejamento de práticas vol-

tadas ao esclarecimento dos familiares sobre 

os cuidados prestados ao seu ente durante o 

internamento, possibilitando uma trans-

formação na realidade dos sujeitos envol-

vidos. 
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CONCLUSÃO 
 

Conclui-se que esta equipe apresenta 

atitudes de valorização em relação aos 

familiares e/ou acompanhantes em suas 

práticas de cuidados. No entanto, as neces-

sidades do dia-a-dia, como o quantitativo 

mínimo de profissionais previsto em lei, as 

dificuldades estruturais e falta de insumos, são 

fatores de risco e comprometimento nessa 

relação. 

Torna-se necessário, avanços no processo 

de trabalho da enfermagem, como capaci-

tações, com objetivos de qualificar a escuta e 

melhorar o manejo das demandas trazidas 

pelos acompanhantes, além da contratação de 

profissionais que atendam ao dimensiona-

mento estabelecido pela Resolução 543/2017 

do COFEN, com objetivo de aliviar a 

sobrecarga dos profissionais, observando que 

além do cuidado com o paciente, seus fami-

liares também requerem escuta e cuidados. 
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