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INTRODUÇÃO. 

 Durante uma pandemia é natural que primeiro se considere os 
aspectos de contaminação, propagação, consequências físicas, etc., 
mas, devemos considerar também as consequências psicológicas 
enfrentadas em níveis individuais e coletivos. Por isso, convido a 
todos a fazer uma construção lógica, perpassando o histórico e dados 
da pandemia, para depois analisarmos como isso vêm afetando o 
psicológico de diversos trabalhadores em escala mundial.  



HISTÓRICO DA PANDEMIA

• A Organização Mundial da Saúde (OMS) em 31/12/2019 
recebeu um alerta sobre diversos casos de pneumonia na cidade de 
Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China.

• Em 07/01/2020, as autoridades de saúde chinesas confirmaram a 
Identificação de um novo tipo de coronavírus.

• Ao contrário do que muitos acreditam, os coronavírus não são
uma novidade, eles, estão por toda parte, mas, na maioria dos casos 
causam apenas resfriados comuns. 



Ao todo, existem (mapeados) sete coronavírus humanos: 

                HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, 
SARS-COV – que causam síndrome respiratória aguda grave. 

                MERS-COV - que causa síndrome respiratória do Oriente 
Médio. 
                SARS-CoV-2 – responsável por causar a doença Covid-19. 



• Em 30/01/2020 a OMS declarou uma Emergência de 
Saúde  Pública de Importância Internacional (ESPII)
O mais alto nível de alerta da organização! 

• A ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI), “um evento extraordinário que pode constituir 
um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação 
internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta 
internacional coordenada e imediata”.

• É a sexta vez na história que uma Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional é declarada. As outras foram:

25 de abril de 2009: pandemia de H1N1
5 de maio de 2014: disseminação internacional de poliovírus
8 agosto de 2014: surto de Ebola na África Ocidental
1 de fevereiro de 2016: vírus zika e aumento de casos de 
microcefalia e outras malformações congênitas
18 maio de 2018: surto de ebola na República Democrática do Congo



Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi 
caracterizada pela OMS como uma 
pandemia. 

O termo “pandemia” se refere à distribuição 
geográfica de uma doença e não à sua 
gravidade. A designação reconhece que, no 
momento, existem surtos de COVID-19 em 
vários países e regiões do mundo.



Mapa da OMS mostra a quantidade 
de mortes no mundo em 26/04/2021

FONTE: World Health Organization



MEIO AMBIENTE DO TRABALHO E A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL 

O meio ambiente do trabalho  é parte do meio ambiente e é o local onde os trabalhadores passam a 
maior parte do seu tempo útil. Na condição de direito fundamental, essencial a qualidade de vida e 
a dignidade humana, deve ser tratado como tal.

O direito ao meio ambiente equilibrado não pode ser compreendido apenas na literalidade do 
descrito no artigo 225 da CF/88 quando trata dos elementos naturais. Ao se falar em meio ambiente 
deve se ter uma visão mais abrangente que incluem, também, elementos ambientais humanos, ou 
seja, frutos das ações do homem. 

O adequado ambiente de trabalho está intimamente ligado a qualidade de vida, logo, é impossível 
falar em ambientes sem considerar sua importância. O meio ambiente de trabalho não resta 
limitado a um local específico, mas sim, é composto por todos os elementos que constituem as 
condições necessárias para que possa o trabalhador desempenhar suas atividades, sejam eles 
físicos ou psíquicos (MELO, 2020, p. 8). 



CARTILHA DA OMS SOBRE CUIDADOS NO AMBIENTE DE TRABALHO

Em 03 de março de 2020 a OMS liberou uma cartilha intitulada “Getting your workplace ready for 
COVID-19”, em português: “Deixando seu espaço de trabalho pronto para o COVID-19”. 

Esse documento trouxe orientações sobre: 

1. Como prevenir a propagação do Covid-19 do ambiente de trabalho de forma simples 

             cartazes, melhorias da qualidade do ar deixando o ambiente aberto, uso dos EPI’s como as 
máscaras, limpeza adequada do ambiente para não haver contaminação por objetos, etc. 



2. Como gerenciar os riscos de contaminação quando houverem reuniões e eventos corporativos 

            a primeira regra é tentar evitar reuniões presenciais desnecessárias. Comprovando a 
necessidade deve ser em ambiente arejado, com boa circulação de ar, havendo um plano caso alguém 
passe mal, encorajar a higienização constante das mãos, etc. Importante ressaltar que se recomenda 
um período de isolamento a todos de 14 dias após a reunião. 

3. Coisas a serem consideradas quando o empregador e empregados viajam 

            basicamente as mesmas regras para a realização da reunião. 

4. Como preparar o ambiente de trabalho no caso de as contaminações por Covid-19 estiverem 
ocorrendo na comunidade próxima 

            promover a possibilidade de teletrabalho, desenvolver um plano de ação perante a 
contaminação eminente para a empresa que inclua, também, a proteção a saúde mental e social dos 
empregados. 



COVID NO BRASIL E AS LEGISLAÇÕES TRABALHISTAS

No final de fevereiro de 2020 o Brasil teve a confirmação do primeiro caso de coronavírus no país.

• A Lei 13.979 de 06/02/2020 dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019.

• A Medida Provisória 927/2020, no seu artigo 29 restringia a interpretação sobre a caracterização 
de doença ocupacional em virtude do coronavírus, destacando que não seria considerada doença 
do trabalho, exceto mediante comprovação do nexo causal e o artigo 31 transformava os auditores 
fiscais do trabalho em meros consultores que, ao realizarem fiscalizações nesse tempo, não iriam 
autuar as empresas durante a pandemia, mas apenas aconselhá-las a adequarem à legislação. 
Esses dois artigos foram suspensos pelo STF ao passo que o restante do texto que disciplinava as 
demais providências dispostas foi mantida intacta até a MP caducar, já que não foi convertida em 
Lei.



COVID NO BRASIL E AS LEGISLAÇÕES TRABALHISTAS

• MP 936/20 foi convertida na Lei 14.020/2020, instituindo o Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda, possibilitando às empresas realizar acordos de redução 
proporcional de jornada de trabalho e de salários e de suspensão de contratos de trabalho em 
razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), bem como estabeleceu regras para 
pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. 

• Tanto a MP 936 quanto a Lei n° 14.020 previam prazo máximo de 60 e 90 dias para suspensão de 
contrato e redução de jornada respectivamente. O decreto 10.422 prorrogou os prazos de ambos 
para até 120 dias. O decreto 10.470 prorrogou para até 180 dias. O decreto 10.517 de 13/10/2020 
prorrogou por mais 60 dias, completando assim 240 dias, no total. A prorrogação fica limitada à 
duração do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º da Lei nº 14.020, de 2020. 

• Ainda, importante mencionar a Portaria 356/20 do Ministério da Saúde que traz a 
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979 e, a Portaria Conjunta nº20 do 
Ministério da Economia buscou estabelecer as medidas necessárias visando à prevenção, controle 
e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho. 



O teletrabalho foi, e continua sendo, uma das 
medidas sugeridas para se evitar aglomerações nos 
ambientes das empresas. 

Pode ser definido como a prestação de serviços 
preponderantemente fora das dependências do 
empregador, com a utilização de tecnologias de 
informação e de comunicação que, por sua 
natureza, não se constituam como trabalho 
externo. Está atualmente regulamentado pela CLT 
nos artigos 75-A ao 75-E.

Para o desenvolvimento do trabalho na 
modalidade presencial, os empregadores tiveram 
de se adaptar a uma série de regras visando 
manter o ambiente de trabalho saudável e com 
todos materiais de EPI necessários, como: 

• Álcool em gel;
• Uso obrigatório de máscaras; 
• Distanciamento; 
• Higienização adequada; etc. 

Ademais, é dever da empresa instruir os 
empregados, por meio de ordens de serviço, sobre 
as precauções a tomar para evitar acidentes do 
trabalho ou doenças ocupacionais (CLT, artigo 
157, incisos I e II).

TELETRABALHO TRABALHO PRESENCIAL



AUXÍLIO DOENÇA E COVID-19 

Doenças causadas pelo Coronavírus ficou em terceiro lugar na lista de doenças que tiveram concessões 
de auxílio doença no ano de 2020!

No país, mais de 37mil afastamentos por esse motivo foram concedidos.. 

FONTE: Secretaria Especial de 
Previdências e Trabalho

FONTE: Secretaria Especial de Previdências e Trabalho



AUXÍLIO DOENÇA E COVID-19 

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ) aprovou no 
dia 07/04/2021 a admissibilidade de um projeto que lista o 
Covid-19 como doença grave, ou seja, que dispensa o tempo de 
carência para os segurados do Regime Geral da Previdência Social 
receberem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

O projeto ainda passará por votação nas Comissões de Seguridade 
Social e Família e Finanças e Tributação antes de ir ao plenário.



COVID É DOENÇA DO TRABALHO?

Ainda não há um consenso sobre o tema, conforme pode se observar em alguns acontecimentos 
pontuados a baixo: 

Conforme nota técnica GT Covid-19 nº 20/2020 o Ministério Público do Trabalho considera a 
contaminação por Covid-19 no local de trabalho como doença do trabalho. 

Em 01º/09/2020 a Portaria 2.309 do Ministério da Saúde declarou que a contaminação integrava a 
Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT) atualizando a lista que não sofria alterações a duas 
décadas. A mudança se deu após análise e debate da situação com especialistas. 

Em 02/09/2020, a Portaria 2.345 do Ministério da Saúde trouxe novo entendimento, ou seja, o 
Ministério da Saúde voltou atrás da decisão e não considerou mais como doença ocupacional a 
contaminação por Covid-19. No mesmo dia, o debutado federal Alexandre Padilha propôs o PDL 
388/2020 que, visa alterar a Portaria 2.345 (em 10/03/21 foi recebido pela CTASP após ter sido 
deferido o requerimento em 23/09/20 pela mesa diretora). 

Em 08/09/2020, também, um grupo de senadores apresentou o PDL 396/2020 que, objetiva o 
mesmo que o PDL 388/2020.



Em dezembro de 2020, a Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho emitiu Nota Técnica SEI nº 56376, publicada pelo 
Ministério da Economia com o objetivo esclarecer as regras 
aplicáveis ao tema definiu que cabe à perícia médica do INSS, 
investigar se há relação entre o contágio e o trabalho, caso a 
caso, servindo esta análise apenas para embasar a concessão 
de benefício previdenciário.

Segundo a Lei nº 8.213/1991, as doenças endêmicas não são consideradas 
doenças do trabalho, salvo nos casos em que o funcionário precisa ser 
exposto diretamente ao risco de contágio. Ex: agentes de saúde! 



Uma matéria publicada pelo Jornal Folha de São Paulo em 
fevereiro de 2021 refletiu a realidade brasileira: como não há um 
consenso entre o governo e o Ministério Público do Trabalho sobre 
os CRITÉRIOS para considerar a contaminação por Covid-19 
doença ocupacional, empregados e empregadores devem 
continuar acionando a justiça para resolver eventual controvérsia. 

O Ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte, compreende que em 
relação ao tema de maior debate que é se faz necessário a 
comprovação do nexo causal da contaminação, compreende que 
no caso dos profissionais da saúde ela é presumida, mas, os 
demais devem comprovar a contaminação dentro do ambiente de 
trabalho. 



COVID É DOENÇA DO TRABALHO SEGUNDO OS TRTs?

Ainda não há uma visão única dentro dos tribunais, isso fica evidente da análise de decisões recentes 
de dois TRT’s: 

• A 9ª turma do TRT2 no julgado PJE 1000708-47.2020.5.02.0391 entendeu que a contaminação por 
Covid-19 é doença ocupacional e independe de comprovação do nexo de causalidade, lastreado 
no entendimento do STF que declarou o artigo 29 da MP 927/20inconstitucional. Na contramão, 
os juízos trabalhistas de primeiro grau de São Paulo, na sua grande maioria, possuem 
entendimento em sentido contrário.

• Da análise de julgamentos recentes do TRT4, como o PJE 0020462-40.2020.5.04.0551, 
evidencia-se que o entendimento do tribunal gaúcho ainda é de que deve haver uma correlação 
entre a contaminação e o desenvolvimento da atividade laborativa, seguindo as diretrizes 
instituídas pela recomendação da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. 



Ainda, uma decisão chamou a atenção do cenário jurídico brasileiro nas últimas semanas: o TRT3 
compreendeu que a morte de trabalhador em decorrência de contaminação por Covid-19 configura 
doença do trabalho no PJE 0010626-21.2020.5.03.0147. 

Neste caso, a compreensão dos ministros fora no sentido de que a adoção da teoria da 
responsabilização objetiva é inteiramente pertinente, pois advém do dever de assumir o risco por 
eventuais infortúnios sofridos pelo empregado ao submetê-lo ao trabalho durante a pandemia do 
coronavírus. Ou seja, a responsabilidade do empregador fica evidente por este ter requerido ao 
motorista que trabalhasse em plena pandemia. 

O Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 927, 
parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição 
Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos 
decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a 
risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos 
demais membros da coletividade”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes 
(Relator). Plenário, 12.03.2020.

Possibilidade de Responsabilização objetiva 

Tema de Repercussão Geral 932 do STF



A sentença fixou danos morais no valor de R$ 100 mil para cada uma das autoras – filha e cônjuge 
-, o que totaliza R$ 200 mil. O valor se justificou, conforme decisão, em consideração ao grau de 
risco a que o empregado se expunha recorrentemente, o bem jurídico afetado e as vicissitudes do 
caso. Quando ao dano material, as autoras receberão na forma de pensionamento. 

Sentença TRT3



NÚMERO DE AÇÕES CORRELACIONADAS A 
COVID-19 E VALOR

O Termômetro Covid-19 na Justiça do Trabalho consultado em 
21/04/2021 demonstra: 

Número de ações

Valor total das causas

Interessante destacar, também 
que o STF analisou mias de 

7mil processos que tratavam 
sobre Covid-9 em 1 ano. 

FONTE: Termômetro Covid-19 na Justiça do Trabalho 



CAUSAS DE COVID-19 NA JUSTIÇA DO TRABALHO DO RIO GRANDE DO SUL

Valor médio requerido nas causas no RS

Assuntos que mais aparecem nas causas no RS

Gráfico com o número de processos 
que são interpostos com o tema 

Covid de 01/2020 a 04/2021

FONTE: Termômetro Covid-19 na Justiça do Trabalho, 

FONTE: Termômetro Covid-19 na Justiça do Trabalho, 

FONTE: Termômetro Covid-19 na Justiça do Trabalho, 



SEQUELAS E COMPLICAÇÕES DEVIDO A 
CONTAMINAÇÃO POR COVID-19

A Organização Pan-Americana de Saúde refere que como 
parte do processo fisiopatológico da COVID-19 é gerada 
uma intensa resposta inflamatória que atinge primeiro o 
trato respiratório, principalmente os pulmões. No 
entanto, diversos estudos sugerem que as sequelas dessa 
infecção não se limitam apenas ao sistema respiratório, 
tendo sido registradas no sistema cardiovascular e nos 
sistemas nervoso central e periférico. Também foram 
documentadas sequelas psiquiátricas e psicológicas.



Segundo pesquisa realizada por Nina Vindegaard e Michael Eriksen Benros e, divulgada 
pelo Jornal ELSEVIER,  em maio de 2020, estudos já demonstravam consequências 
psicológicas alarmantes para pacientes contaminados por Covid-19. Principalmente, se 
comparado a pessoas que não foram contaminadas (que também tendem a ter sequelas).

Um estudo revelou que:

das pessoas hospitalizadas demonstravam estresse pós-traumático.



As chances de estresse pós-traumático aumentam em pessoas: 

Do sexo feminino; 

De baixa educação; 

Com baixa qualidade de sono; 

Um segundo estudo demostrou que:

das pessoas que experimentaram  únicamente a quarentena, sem se 
contaminar apresentam sintomas de depressão.  

dos pacientes recuperados da contaminação tinham casos de 
depressão.



Centers for Disease Control and Prevention

O CDC alerta para a possibilidade de em alguns casos temos 
o efeito do chamado “COVID longo”. Consiste em uma série 
de sintomas que podem durar de semana a meses após a 
primeira infecção pelo vírus. O COVID longo pode acontecer 
a qualquer pessoa que já teve COVID-19, mesmo que a 
doença seja leve ou que eles não apresentem sintomas.

Dentre os sintomas do COVID longo  podemos destacar: a 
dificuldade de pensamento ou concentração; palpitações 
cardíacas e depressão ou ansiedade. Interessante destacar 
que esses sintomas pioram após atividades físicas ou 
mentais!



Mayo Clinic 

A Mayo Clinic, uma organização sem fins lucrativos da área de serviços médicos e de pesquisas 
médico-hospitalares localizadas em três metrópoles: Rochester, em Minnesota; Scottsdale/Phoenix, 
no Arizona; e Jacksonville, na Flórida, destacou além do chamado “COVID longo” os danos que a 
contaminação por COVID pode gerar em diversos órgão, incluindo o cérebro. 

COVID-19 pode causar:

derrames

convulsões

síndrome de Guillain-Barré

COVID-19 pode 
aumentar o risco de:

Parkinson Alzheimer



ESTUDO DO InCor 

Um estudo inédito que vêm sendo desenvolvido pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 
da FMUSP mostra que pessoas que tiveram Covid-19, mesmo que não tenha sido algo grave que 
leve a utilização de respiradouros, por exemplo, podem desenvolver disfunções cognitivas. 

Segundo os pesquisadores, a recuperação física nem sempre indica uma recuperação cognitiva. 
Segundo a pesquisadora e neuropsicóloga Lívia Stocco Sanches Valentin que também é professora 
da FMUSP: “[...] incluir na avaliação clínica dos pacientes pós-Covid-19  de qualquer gravidade 
sintomas de problemas cognitivos como sonolência diurna excessiva, fadiga, torpor e lapsos de 
memória”, explica a médica, “para que, com o diagnóstico precoce, possa haver uma rápida 
intervenção terapêutica”.

A questão é tão importante que a OMS (Organização Mundial da Saúde) aguarda os resultados 
finais do estudo para adotar a metodologia desenvolvida na pesquisa do InCor como padrão-ouro 
em âmbito mundial no diagnóstico e na reabilitação da disfunção cognitiva pós-Covid.



ESTUDO DO InCor 

Os resultados da pesquisa até o momento indicam que em 80% dos participantes o  coronavírus 
ocasiona dificuldade de concentração ou atenção, perda de memória ou dificuldade para 
lembrar-se das coisas, problemas com a compreensão ou entendimento, dificuldades com o 
julgamento e raciocínio, habilidades prejudicadas, problemas na execução de várias tarefas, 
mudanças comportamentais e emocionais, além de confusão. Outra consequência detectada no 
estudo é a diminuição da capacidade visuoperceptiva, segundo exames de ressonância magnética 
funcional, isso acontece porque a função executiva é afetada em pessoas que já contraíram o 
Sars-Cov-2.

80%



Durante uma pandemia o número de psicologicamente afetados é 
superior ao número de contaminados. Outras tragédias históricas 
tendem a demonstrar que os danos psicológicos tendem a perdurar 
muito mais. 

Uma das razões para que estejamos psicologicamente mais sujeitos a 
ser afetados é o MEDO, um instinto animal de defesa e 
biologicamente presente em todos animais. O medo é importante, 
mas, quando crônico, torna-se uma doença. 

Durante uma  pandemia,  o medo  intensifica  os níveis  de  estresse  e 
ansiedade em pessoas saudáveis e aumenta os sintomas daquelas 
com transtornos mentais pré-existentes  (Ramírez-Ortiz et  al.,  2020)



SEQUELAS E CONSEQUÊNCIAS DA VIVÊNCIA DA PANDEMIA PARA 
TRABALHADORES DA SAÚDE

Os trabalhadores da linha de frente de combate ao Covid-19 são os mais propensos de desenvolver 
problemas emocionas e psicológicos Enquanto a maioria das pessoas era posta em isolamento e 
desenvolvendo suas atividades laborativas de casa, profissionais da saúde eram (e são) postos na 
linha de frente, trabalhando muito mais e expostos ao risco de contágio. 

Os profissionais da saúde, conforme referido por Ornell et all para Reports in Public Health (2020), 
estão sofrendo elevados níveis de pressão psicológica, o que pode os levar a sentimento de 
solidão, desordem emocional como estresse, irritabilidade fadiga física e mental, além de 
desespero. A sobrecarga de trabalho e os sintomas conexos ao estresse faz com que a saúde mental 
desses profissionais esteja mais vulnerável que os demais. 

Após algum tempo atendendo nas emergências de hospitais, profissionais da saúde tendem a 
demonstrar níveis altíssimos de estresse, depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. 



Outro efeito constatado nos profissionais de saúde é Síndrome de Burnout, ou síndrome do 
desgaste profissional, é uma situação caracterizada por exaustão física, emocional ou mental que 
surge geralmente devido ao acúmulo de estresse no trabalho ou relacionado aos estudos. Esse 
efeito já havia sido relatado durante em uma epidemia causa por outro tipo de coronavírus na 
Coreia em 2016. 

Vários traumas psicológicos podem advir dessa situação de estresse apresentada e, seus primeiro 
sinais são: 

1. perda de apetite; 
2. fadiga;
3. desgaste físico;
4. falta ou excesso de sono;
5. distúrbio alimentares;

6. distúrbios de atenção; 
7. dormência; 
8. medo; 
9. desespero;



Constantemente temos visto na mídia e redes sociais os profissionais de saúde sendo 
postos como “heróis”, por mais louvável que essas atitudes sejam, podem gerar uma 
sensação de obrigatoriedade de ser um super-humano e forçar a pessoa a ultrapassar 
seus limites. Ao fazer isso, os riscos de depressão e estresse pós-traumático 
aumentam, pois, a pessoa imputa a si uma carga de cobrança gigantesca. 



Durante a pandemia, demonstra-se essencial que haver um apoio psicológico a disposição desses 
profissionais, além de intervenção psicológica quando necessário. 

Ademais, deve-se encorajar a todo time que expressem seus sentimentos constantemente, até 
porque, além de cuidar da saúde emocional pessoal e de seus colegas, os profissionais de saúde 
devem saber identificar caso pacientes e familiares necessitem de auxilio psicológico! 

Após a pandemia, esses profissionais irão necessitar de cuidados e apoio psicológico, por isso, é 
recomendado a criação de espaços seguros de fala e apoio, conforme Ornell et all para Reports in 
Public Health (2020). No Brasil, devido ao grande problema social, dois pontos de necessidade 
devem ser averiguados pelo governo: 

1) a viabilidade de recursos humanos (além de outros) para os lacais mais necessitam de sistema 
de saúde; 

2) a viabilidade de cuidado da saúde a distância. 



SEQUELAS E CONSEQUÊNCIAS DA VIVÊNCIA DA PANDEMIA

Estudos vêm demonstrando que os riscos de ansiedade e depressão têm aumentado com a chegada 
da pandemia, mesmo para quem não foi contaminado pelo vírus. 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde a disseminação da COVID-19 globalmente resultou 
em esforços para garantir o distanciamento social, o que poderiam levar a efeitos psicológicos 
negativos, de fato, levaram.

Todas as faixas etárias — crianças, adolescentes, adultos jovens e idosos — correm o risco de sofrer 
consequências psicológicas devido às medidas de saúde pública implementadas durante a 
pandemia, bem como grupos específicos, tais como profissionais de saúde, que podem vir a sofrer 
repercussões da doença em sua saúde mental. 



O confinamento e as incertezas sobre o 
futuro próximo são fatores de estresse. 
Muitas pessoas reclamam da obrigação 
de ficar em casa, saírem pouco ou nada. 
Queixam-se de nossas inúmeras dúvidas 
sobre a infecção pela Covid-19, as 
possibilidades de tratamento e a 
disponibilidade da vacina.

Guia de Saúde Mental Pós-Pandemia no Brasil, pág. 39. 



O transtorno pós-traumático se evidencia após exposição a um evento estressante. Pode se 
evidenciar pelo desenvolvimento de sintomas que perduram por mais de um mês causando 
sofrimento significativo e prejuízo social, funcional, etc. 

• Surgimento de pensamentos involuntários; 

• Evita-se constantemente tratar sobre o evento traumático; 

• Alterações negativas de humor; 

• Alterações negativas de cognição; 

• Alterações marcantes em reatividade ou excitação; 

Alguns sintomas a serem verificados são 



O transtorno de estresse agudo pós-traumático se evidencia após 
exposição a um evento estressante, o indivíduo apresenta: 

• Revive a situação através do pensamento; 

• Humor negativo; 

• Dissociação; 

• Evitação ou excitação com duração de três dias a um mês 
após o trauma; 

• Sofrimento clinico; 

• Prejuízo social e formal. 



O transtorno de adaptação caracteriza-se pela ocorrência se sintomas comportamentais 
emocionais. Esses sintomas eventualmente surgem dentro de três meses. Os sintomas são 
clinicamente considerados graves, sendo superiores, muitas vezes, ao experienciado pelo 
traumatizado. 

Existem subtipos de transtornos de adaptação, como: 

1. Humor deprimido; 
2. Ansiedade; 
3. Ansiedade e depressão combinadas; 
4. Perturbação da conduta; 
5. Perturbação das emoções e da conduta. 

A experimentação de traumas durante a 
pandemia tendem a ser mais graves em 

pessoas que perderam entes para o Covid-19. 



Um estudo realizado na China, conforme Wagnd et al. (2020), nos meses de janeiro e fevereiro de 
2020, evidenciou que, das pessoas analisadas:

53,8% classificam os impactos 
psicológicos da pandemia como 
moderado ou grave, sendo desses:

16,5% moderado ou grave relacionado a sintomas 
depressivos; 
8,1% níveis de estresse moderado ou grave; 
28,8% sintomas de ansiedade moderada a grave; 



Desses pacientes do estudo:

 84,7% passou uma média de 20-24 horas 
por dia em casa! 

Desses, 75,2% estavam preocupados com familiares 
que apresentavam sintomas. 



Segundo pesquisa realizada por Nina Vindegaard e Michael Eriksen Benros e, divulgada pelo Jornal 
ELSEVIER,  alguns fatores sociodemográficos demonstram-se agravantes para o desenvolvimento da 
ansiedade e depressão durante a pandemia:

• Viver sozinho; 
• Baixo nível de educação, bem como, ter um alto nível de educação; 
• Ser estudante; 
• Não ter filhos ou ter mais de dois filhos; 
• Viver em áreas urbanas movimentadas ou rurais muito isoladas; 
• Ser do genero feminino; 

O fator idade demostrou-se como inconsiste para se evidenciar um risco. 



Alguns fatores sociais e psicológicos, também, demonstram-se agravantes para o desenvolvimento 
da ansiedade e depressão durante a pandemia:

• Autodiagnóstico; 
• Baixa qualidade do sono; 
• Altos níveis de estresse; 
• Ter passado por situações de sofrimento anteriormente; 
• Falta de preparação psicológica; 
• Trabalhar com pacientes contaminados (linha de frente); 
• Falta de conhecimento sobre a pandemia; 
• Não tomar medidas de precaução; 
• Sofrer mais impactos em sua rotina diária; 
• Ter amigos e familiares com suspeita de contaminação por covid-19; 
• Pouco suporte familiar; 
• Pouco capital social durante o isolamento; 
• Renda familiar instável; 
• Maior exposição nas mídias sociais. 



A SAÚDE MENTAL DOS TRABALHADORES

“A SAÚDE MENTAL NÃO É CERTAMENTE 
O BEM-ESTAR PSÍQUICO. A saúde é 
quando ter esperança é permitido. [...] 
O que faz as pessoas viverem é, antes 
de tudo, seu desejo [...] O verdadeiro 
perigo existe quando não há mais 
desejo, quando ele não é mais possível.”

Christophe Dejours, 1986. 



“A sociedade precisa se preparar para 
acolher e cuidar dessa imensidão de 
indivíduos que irão apresentar, pela 
primeira vez, um transtorno mental, em 
decorrência da pandemia, assim como 
daqueles que já sofriam e terão seus 
transtornos mentais agravados..”

Guia de Saúde Mental Pós-Pandemia no Brasil, pág. 126. 

O NOVO “NORMAL”



Tendo em vista toda essa transformação social, o Guia de Saúde Mental Pós-Pandemia no Brasil já 
preocupou-se em alertar que a saúde mental do trabalhador será afetada não só pelos eventos 
pandêmicos aqui evidenciados, mas, pelas mudanças que irá gerar. 

Os dados apresentados por diversas pesquisas mencionadas evidenciam um aumento considerável 
de pessoas depressivas, propensas a crises de ansiedade, estresse pós-traumático e abuso de 
substâncias como o álcool.  Esses aspectos estão incluídos no que o Guia de Saúde Mental 
Pós-Pandemia no Brasil chama de quarta onda da pandemia, onde a população mundial enfrenta os 
desafio psicológicos advindos da pandemia. Esses fatores irão afetar as atividades diárias como 
sono, relações sexuais, comportamento social e desenvolvimento do trabalho. 

Uma das necessidades eminentes para que possamos lidar com o número de pessoas afetadas no 
pós-pandemia é a criação de políticas públicas que insiram a saúde mental na agenda de cuidados 
primários. Ainda, necessita-se da articulação com ambulatórios especializados. 



O futuro próximo do pós-pandemia ainda 
é cheio de incertezas, contudo, o que 
podemos afirmar é que nossa sociedade 
passou por uma transformação 
traumática e devemos estar preparados 
para incluir e ajudar a todos. 

CONCLUSÃO

Obrigada pela atenção!
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