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Resumo: Desde dezembro de 2019 a pandemia vem modificando a forma como os discentes 

lidam com a mudança do ensino presencial para o remoto, o que gerou diversas reações 

psicológicas. Este artigo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática sobre 

esses  impactos  na saúde mental dos estudantes no contexto da pandemia, COVID-19. Foi 

utilizado como metodologia a revisão de literatura por etapas, ao qual foram selecionados 

artigos, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, com intuito de responder ao 

problema e corporificar uma análise estatística, para assim chegar aos resultados. A partir 

disso, foi percebido que a pandemia e os diversos aspectos relacionados a ela  influenciam na 

vida acadêmica e na saúde dos estudantes, tanto quanto na de seus familiares, provocando 

reações emocionais negativas, como os sentimentos de frustração, incerteza, angústia 

emocional, insegurança, culpa, luto, raiva e possíveis transtornos mentais como ansiedade, 

depressão, estresse e estresse pós-traumático. 

 

Palavras-chave: COVID-19, Ensino superior, Estudantes, Pandemia, Saúde mental. 

  

Abstract: Since December 2019 the pandemic has been changing the way students deal with 

the shift from face-to-face to remote teaching, which has generated several psychological 

reactions. This article aims to conduct a systematic review of these impacts on students' 

mental health in the context of the pandemic, COVID-19.The literature review in stages was 

used as a methodology, from which articles were selected, according to the inclusion and 

exclusion criteria, in order to respond to the problem and embody a statistical analysis, in 

order to arrive at the results. From that, it was realized that the pandemic and the various 

aspects related to it influence the academic life and health of students, as well as that of their 

families, causing negative emotional reactions, such as feelings of frustration, uncertainty, 

emotional distress, insecurity, guilt, grief, anger and possible mental disorders such as 

anxiety, depression, stress and post-traumatic stress. 

 

Keywords: COVID-19, Higher education, Students, Pandemic, Mental health. 
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INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2019, a cidade de Wuhan,  China, experienciou  um surto de 

“pneumonia de causa misteriosa” (HEYMANN; SHINDO, 2020). Em janeiro de 2020, 

pesquisadores chineses detectaram um novo vírus, denominado Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19), como agente causador de uma Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-

CoV-2) (CHENG; SHAN, 2020). 

Após a chegada da COVID-19 no Brasil, diferentes medidas de controle e prevenção 

da doença foram tomadas pelas autoridades sanitárias locais em diferentes esferas 

administrativas, estas com o intuito de desacelerar sua proliferação, uma vez que ela tende a 

se espalhar rapidamente e de forma desenfreada (BEZERRA, et al., 2020). 

O coronavírus (COVID-19) chegou sem avisar, causando uma forte pandemia e 

trazendo consigo prejuízos para a sociedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) a pandemia então se inicia. O agente causador infecta os humanos e se prolifera 

facilmente entre eles, gerando temor e medo, pois passa a infectar e matar um grande número 

de pessoas. 

Face a contaminação acelerada as autoridades de saúde optaram por medidas que 

pudessem desacelerar a proliferação da  COVID-19. Diante disso, orientaram a população a 

fazer distanciamento social, medida tida como mais eficaz  para  prevenção do contágio, além 

da quarentena e do isolamento social. A quarentena refere-se ao afastamento e restrição de 

movimento entre pessoas, supostamente expostas a uma enfermidade contagiosa e o 

isolamento refere-se a um afastamento entre pessoas com intuito de não serem infectadas 

(CDC, Centros de Controle e Prevenção de Doenças, 2020). As medidas têm como propósito 

ajudar a proteger a população e evitar a exposição de pessoas que têm ou podem contrair a 

doença. Em consequência disso, escolas foram fechadas, e ocorreram mudanças no dia a dia 

dos estudantes. 

Estratégias pedagógicas, como a adoção das aulas e atividades remotas, foram 

aplicadas pontualmente, em plataformas digitais, numa tentativa de manter o ensino. As aulas 

remotas foram lançadas como solução rápida e relativamente acessível para muitas 

instituições e foi proposta como solução, a curto prazo, para a manutenção das atividades 

pedagógicas (GARCIA, et al., 2020). Alterou-se as aulas presenciais para virtuais, aliado ao 

evento singular, emergente, totalizador: a pandemia modificou a rotina dos estudantes e 

também seu processo de aprendizagem.  



5 
 

 

Foi imprescindível que se buscasse formas para se adaptar aos desafios e aos impactos 

advindos das mudanças no ensino e aprendizagem, sobre a presença da pandemia da COVID-

19. Nesse cenário, com um avanço abrupto da doença, como também um número excedente 

de informações, muitas vezes errôneas, se torna um ambiente favorável para o 

desenvolvimento de adoecimento psicológico, gerando consequências graves na saúde mental. 

(LIMA et al., 2020). 

 A saúde psíquica está relacionada ao quanto o indivíduo consegue realizar suas 

habilidades cotidianas e se adaptar ao estresse habitual presente na vida, ainda ser produtivo e 

contribuir com sua comunidade (GALDERISI et al., 2015). Entende-se que saúde mental é 

essencial tanto para o individual quanto para o coletivo, para o processo do pensamento, das 

emoções e das interações. Deste modo, a promoção, proteção e restauração da saúde mental 

são indispensáveis para a qualidade de vida (WHO, 2018). 

A partir dessas contemplações pretende-se entender quais os impactos da pandemia da 

COVID-19 na saúde mental dos estudantes do ensino superior. Este objetivo será explorado a 

partir do entendimento do impacto causado pelas medidas de proteção determinadas para o 

meio acadêmico, das alternativas encontradas pelas instituições de ensino superior para a 

manutenção das atividades escolares e às estratégias de enfrentamento dos alunos a realidade 

abrupta que lhes foi imposta. 

 

 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Trata-se de uma revisão bibliográfica, de caráter qualitativo, que permite fazer uma 

síntese de dados científicos coletados sobre a temática. Os resultados permeiam o 

conhecimento acerca do tema, facilitam e evidenciam conteúdos que contribuem para 

investigações futuras. 

Para coleta de dados e construção teórica, foram colhidas informações de plataformas 

online como o Google, Scielo, Lilacs e Google Acadêmico através dos seguintes descritores: 

Pandemia, COVID-19, Saúde Mental, Estudantes, Ensino Superior. A busca pela bibliografia 

teve como princípios de critérios de inclusão, artigos originais, meta-análise, revisões 

sistemáticas e revisões de especialistas sobre a pandemia, publicados entre 2019 a 2020, e 

artigos de 2005 a 2020 que completam o estudo, nas línguas inglesa e portuguesa. Foram 

excluídas todas as pesquisas fora deste período, e que não comtemplaram o tema. Sendo 

assim, foram selecionados 43 artigos; feitas definições das principais informações a serem 
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trabalhadas; análise critica dos estudos contemplando uma discussão dos resultados e 

exposição da revisão relacionada ao objetivo do estudo. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 DISTANCIAMENTO SOCIAL  

Tendo início em Wuhan, na China, a COVID-19 foi relatada como uma pneumonia. 

Pela quantidade de casos, a Organização Mundial da Saúde – OMS passou a classificá-la 

como uma epidemia, uma emergência de saúde pública a nível internacional. Em fevereiro de 

2020, após estudos, a COVID-19 foi entendida como sendo uma Síndrome Respiratória 

Aguda Grave causada pelo coronavírus-2 (SARS-CoV-2), de fácil contaminação entre 

humanos. Em razão da proliferação acelerada, e grande número de pessoas infectadas e 

mortas, a doença passou a ser classificada como pandemia (SÁ et al., 2020).   

Como ainda não havia nenhuma medida preventiva, a OMS recomendou a adoção 

do  distanciamento  social,  com  objetivo  de diminuir o contato físico entre pessoas, o risco 

de transmissão da COVID-19 e a desaceleração do  crescimento dos  casos (MALTA et al., 

2020). 

Vinculados ao distanciamento social, algumas das medidas utilizadas para lidar com a 

propagação da COVID-19 são também o isolamento e a quarentena. Esses termos por 

diversas vezes são tidos como sinônimos, todavia, possuem acepções diferentes. Uma vez 

que, a quarentena tem a função de distanciar e restringir pessoas que foram expostas a 

doenças contagiosas; o isolamento, nesta perspectiva, refere-se a apartar pessoas infectadas 

por doenças transmissíveis, assim como a COVID-19 (CDC, Centers for Disease Control and 

Prevention, 2020).  

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) a quarentena é indicada para qualquer 

pessoa que teve contato com alguém infectado, independente se a pessoa estiver apresentando 

sintomas ou não, ou seja, a pessoa permanecerá separada de outras pessoas pela possibilidade 

de ter sido exposta ao vírus. Enquanto o isolamento é indicado quando a pessoa apresenta 

sintomas ou testou positivo para a COVID-19, desta forma, o isolamento separa o infectado, 

possivelmente contagioso, de todos que o cercam, da comunidade. 

Outros autores, afirmam que a quarentena é fundamental para refrear a propagação da 

COVID-19. Partindo da premissa de que o afastamento diminui o contato entre as pessoas e 

consequentemente a possibilidade de contágio. Esta medida, evita o risco de colapso nos 
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serviços de saúde e diminui o número de óbitos. Entretanto, o isolamento social apresenta-se 

de forma útil, acarreta situações desagradáveis, podendo propiciar cenários potencialmente 

negativos e trazer perturbações na saúde mental dos envolvidos (BROOKS et al., 2020). 

Com relação a estudantes, as medidas de enfrentamento citadas podem manter 

elevados os seus níveis de ansiedade, depressão e estresse. De fato, são afetados pela falta de 

convivência com os colegas de classe, pelo medo de ser infectado e pela falta de espaço em 

casa, situações que podem comprometer tanto a si mesmos, quanto a suas famílias (DIAS; 

PINTO, 2020). 

Ainda assim classifica-se o distanciamento social como a medida mais eficaz para 

prevenção da COVID-19, entretanto, repercussões clínicas e comportamentais, confirmam 

que o mesmo pode resultar em adoecimento psíquico e mudanças nos estilos de vida, como a 

diminuição da prática de atividade física, da alta ingestão de bebidas alcoólicas, tabaco, de 

alimentos não saudáveis e aumento do estresse. Estes efeitos negativos poderão ser 

observados a curto, médio e longo prazo na saúde individual e coletiva (MALTA et al., 2020). 

Diante desses aspectos percebe-se que é de total importância compreender as causas 

desta doença, assim como seu modo de contágio e possíveis formas de prevenção, bem  como 

a  compreensão  dos  impactos  da  COVID-19  na  economia,  nas famílias, e noutras esferas 

sociais como educação, que por sua vez, sofreu mudanças rigorosas (MORALES; LOPES, 

2020).  

 PANDEMIA COVID-19 E EDUCAÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), entende-se por pandemia quando 

quadros epidêmicos atingem um estágio mais grave de uma escala de incidência, chegando a 

piores cenários e se espalhando por diversos países e continentes, se estendendo a nível 

mundial. A pandemia da COVID-19 causou grandes impactos em diversas áreas, dentre elas 

diferencia-se a educação, pois produziu fechamento generalizado das instituições de ensino, 

como escolas, faculdades e universidades (GUSSO, 2020). 

As instituições tiveram que se adaptar ao momento, pois a crise gerada pela COVID-

19 resultou no  encerramento temporário das aulas e afetou mais de 90% dos estudantes do 

mundo (DIAS; PINTO, 2020).  

Esses encerramentos levaram a muitos desafios. Faculdades e universidades aderiram 

às normativas recomendadas pela Portaria nº 345/2020 do Ministério da Educação, que 

assente em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por 

aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, de modo a dar 
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continuidade ao semestre e, consequentemente, ao ano letivo (JOWSEY et al., 2020). Diante 

disso, fez-se uso do ensino remoto. 

O ensino remoto, como recurso tecnológico, passou a referenciar-se em plataformas 

que serviriam para outros fins, além dos educacionais. Passou a utilizar ferramentas auxiliares 

e práticas inovadoras. Seu limite tem como fronteira as habilidades e estratégias adotadas 

pelos professores cujo acesso aos recursos encontra-se disponível. Os educadores passaram a 

ministrar o conteúdo das suas aulas por meio de plataformas como, SIGAA, MOODLE e  

aplicativos como Hangouts, Meet, Zoom ou redes sociais (GARCIA, et al., 2020). 

Em função da Pandemia, o ensino remoto se popularizou no mundo. As aulas 

passaram a acontecer por meio de atividades em plataformas digitais assíncronas e síncronas 

em encontros semanais. Assim, foi dado prosseguimento ao cronograma de ensino vigente 

antes do distanciamento imposto pela pandemia COVID-19.  Em geral, as aulas seguiram o 

critério das metodologias utilizadas no  regime presencial, nos mesmos horários e com os 

mesmos professores responsáveis  pelas  disciplinas  (ALVES, 2020). Entretanto, nem todas 

as instituições possuem sistemas de aprendizagem online, uma situação que provavelmente 

contribuirá para contratempos no processo de ensino (MORGAN, 2020). 

Outros fatores podem contribuir para dificuldade do aprendizado remoto. Um deles é a 

falta de assistência em relação às novas tecnologias que pode inviabilizar a presença e 

participação dos discentes nas aulas. A desassistência, pode também inibir o desenvolvimento 

das atividades propostas pela instituição de ensino e levar ao adoecimento psíquico em função 

da cobrança pelo manuseio correto dos equipamentos ou pelo acesso a novas plataformas 

(SILVA et al., 2020). Consequentemente pode-se imaginar as possíveis devastações que estas 

condições podem acarretar à vida de um estudante, seja emocional ou fisicamente.  

         Segundo Pereira (2020), algumas outras dificuldades podem também influenciar no 

processo de aprendizagem, como a inexatidão da internet e a ausência de dispositivos 

tecnológicos com câmera e áudio exclusivo para aulas. Segundo o autor, esses contratempos 

influenciam no processo de adaptação e aprendizado. 

  

PAPEL DAS INSTITUIÇÕES 

Nesse novo contexto, rodeado por questionamentos sem respostas, grande parte das 

faculdades e universidades estão fazendo o possível para garantir o uso das ferramentas 

digitais, mas sem terem o tempo apto para testá-las ou capacitar o corpo docente e técnico-

administrativo para utilizá-las corretamente, afinal a pandemia chegou de modo inesperado 
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(DIAS; PINTO, 2020). Os gestores tiveram que repensar estratégias pedagógicas e 

acadêmicas, de forma a preservar os fundamentos da educação, e suas diretrizes, todavia, 

consideraram novas perspectivas com inclusão de informação e comunicação, enaltecendo o 

uso das plataformas digitais (SILVA et al, 2020). 

Para melhor desenvolver estes métodos, as instituições buscaram utilizar ambientes de 

aprendizagem online; composto por diversas plataformas como o Google Meet, onde os 

usuários se envolvem e interagem para aprender novas habilidades. As plataformas, por sua 

vez, são apresentadas de modo a facilitar tanto a vida do estudante quanto a do professor, pois 

além de serem de fácil acesso e manuseio, os alunos podem tirar dúvidas em tempo real, o que 

facilita a solução de problemas, entretanto, mesmo com o auxílio destas, alguns alunos 

apresentam dificuldade para desenvolvimento de atividades (ALI, 2020). 

Embora as instituições realizem iniciativas para auxiliar os alunos que apresentam 

maiores dificuldades e deficiências no aprendizado, quando se trata do setor público, elas se 

deparam com limitações ao tentar reduzir os problemas que surgem ou que estão por vir. 

Dessa forma, há uma mudança na manutenção e ampliação das desigualdades, acentuando a 

impossibilidade de desenvolver estratégias mais genéricas, em curto prazo, para suprir as 

carências apresentadas no setor (OLIVEIRA; GOMES; BARCELLOS, 2020).  

O sistema de ensino público não é tido como fator principal de desenvolvimento, este 

sistema decai o aprendizado do aluno, pois não há materiais melhores para serem trabalhados 

em sala, fora as condições e estruturas das instituições; assim quando o mesmo tende a 

enfrentar uma pandemia que por si só já é desgastante o estudante sofre ainda mais, 

apresentando grande dificuldade no aprendizado, por não ter familiaridade com o sistema ou 

não ter acesso à internet e aos materiais ofertados. 

Já no ensino privado, as estruturas das instituições são melhores, os materiais são de 

excelente procedência além de apresentar sempre conteúdos novos, facilitando a vida do 

estudante; a mesma ainda possui condições melhores de auxiliar o discente; entretanto uma 

educação de qualidade vai além da realização de padrões acadêmicos. As instituições tendem 

a considerar a priorização de habilidades essenciais, como a auto direção que é um conjunto 

de processos onde o estudante precisa se auto influenciar e assim desenvolver um 

autoconhecimento, que os permitem serem sucesso em uma variedade de possibilidades 

(MORAES, 2014). Assim sendo, desenvolvem melhores formas de enfrentamento frente à 

pandemia, além de geralmente possuírem melhores condições de vida, condições estas que 

podem dar suporte ao aluno durante este processo. 
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Ainda assim, é importante ressaltar que embora estes estudantes tenham melhores 

condições de vida, estão sujeitos a consequências psicológicas, pois ambos enfrentam as 

consequências de uma pandemia, a diferença se pontua na intensidade desses fatores 

psicológicos serem, possivelmente, maiores nos estudantes do setor público. Todavia, os 

administradores estão discutindo e repensando o que precisa ser feito da educação. Sabem que 

precisam adentrar ao modo online e afirmam que a tecnologia nunca é neutra. De fato, 

qualquer mudança tem certa resistência e contenção (ALI, 2020). 

O ensino remoto ou à distância, pode não ser a única opção, afinal esta metodologia 

tende a exacerbar as desigualdades já existentes nos ambientes escolares, já que nem todos 

possuem os equipamentos necessários. Se a propósito for investir somente em ferramentas 

digitais, certamente, contribuiria para uma piora na aprendizagem a curto e médio prazo. 

Assim, é preciso repensar o futuro da educação, sendo a inclusão uma articulação apropriada 

entre o estudo à distância, ensino remoto e o ensino presencial, afinal, muitos no Brasil, por 

não terem acesso a computadores, celulares ou à internet de qualidade, acabam  desistindo do 

ano letivo e por consequência adoecem  (DIAS; PINTO, 2020). 

 

SAÚDE MENTAL DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

A saúde mental é definida por diversos âmbitos do conhecimento, o modelo 

biomédico tradicional, com influência do cartesiano, determina saúde como ausência de 

doença, pois esta é vista como um mau funcionamento do aparelho biológico, enfatizando a 

diferença entre mente e corpo. Esse modelo afirma que o corpo é uma máquina e para se 

manter funcionando corretamente, é necessário ausência de sintomas, problemas e sinais, 

como se classifica a doença (MORAIS et al., 2012). Entretanto, no momento em que a 

compreensão de doença não está mais restrita ao desequilíbrio biológico, a compreensão sobre 

saúde deixa de ser a ausência de doença. Assim, saúde e doença são vistos como parte de um 

todo, e não como um estado estático independentes entre si (MORAIS, 2005). 

Todavia, já a psiquiatria determina como sendo oposta à loucura, e que pessoas com 

diagnóstico de transtorno mental não podem ter nenhum grau de saúde mental, ou qualidade 

de vida, como se seus sintomas fossem contínuos (GAINO et al., 2018). 

Outro conceito influente foi o da Organização Mundial de Saúde (OMS) que definiu a 

saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência 

de enfermidade. Sendo essa uma declaração ambiciosa para a realidade do ano de 1946, pois 

expandiu a noção de aspectos mentais, físicos e sociais (OMS, 2017).  
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Deste modo, entende-se que o desequilíbrio da saúde mental pode advir de inúmeros 

fatores decorrentes da vida de um sujeito. Quando volta-se para o processo acadêmico, este 

pode ser desarmonioso, pois dependendo do período do curso no qual o aluno se encontra 

pode causar possíveis angústias, por se depararem com momentos nunca vivenciados antes 

(BORINE; WANDERLEY;  BASSITT, 2015). 

O processo acadêmico é marcado pela mudança do ensino médio para o superior, pelo 

primeiro contato com a prática profissional e pelo processo de afastamento do papel de 

estudante na inserção no mercado de trabalho (ARINO; BARDAGI, 2018).  

Em função desses pontos, a presença de transtornos mentais não psicóticos neste 

público é consideravelmente maior que na população geral, e em jovens adultos não 

universitários (IBRAIM et al., 2013). Assim, pode-se afirmar que os universitários estão 

vulneráveis ao desenvolvimento de alguns transtornos mentais, como por exemplo, a 

depressão, a ansiedade e o estresse (BOHRY, 2007). Conclui-se, então, que o simples 

processo acadêmico pode desestruturar a vida dos estudantes, deixando-os suscetíveis ao 

adoecimento mental. Entretanto, quando outros fatores repentinos vinculam-se a esse 

processo, os sintomas podem se intensificar, como no caso de uma pandemia que por si só já 

é devastadora.  

A comunidade de ensino e a sociedade foram surpreendidos pela emergência da 

pandemia e pelas medidas de distanciamento social adotadas para a população. Dessa forma, 

vieram à tona sentimentos de confusão por falta de informação e angústia frente à necessidade 

de se manter em casa. Todavia, a COVID-19 pode ser encarada como uma oportunidade para 

tomar consciência que as catástrofes acontecem, que todos devem estar preparados para 

situações limite e que medidas de prevenção e promoção de saúde mental dos estudantes 

devem ser ponderadas (AQUINO, et al,. 2020). 

Levando em consideração todo ajustamento das escolas diante o isolamento social, 

pode se afirmar que as competências pessoais e sociais adaptativas são imprescindíveis, pois 

mostram-se úteis na organização de uma nova rotina de trabalho cujos espaços de ensino e 

aprendizagem integram os seus participantes em tempos e espaços diversos por meio do uso 

de tecnologias digitais de interação e comunicação (CARMO; FRANCO, 2019). 

A adaptação para atividades remotas foi uma forma adotada para atenuar os atrasos no 

calendário acadêmico, e assim diminuir a ansiedade pelo ano letivo. Algumas universidades 

optaram por oferecer suporte remoto, individual ou em grupo, dando acolhimento para 

estudantes que apresentaram ansiedade e estresse mediante as situações da pandemia, e 

incertezas sobre a interrupção das atividades letivas presenciais. Oferecem conjuntamente 
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atividades complementares como relaxamento e meditação, com intuito de minimizar a tensão 

causada pelas circunstâncias  (TEIXEIRA; DAHL, 2020). 

Os jovens são mais suscetíveis às atualizações on-line, sendo esse um meio de 

enfrentamento dos desafios no ensino superior. Além das aulas EAD, uma estratégia possível 

adotada foi o oferecimento de intervenções psicológicas on-line, para atenuar os impactos à 

saúde mental dos estudantes, como também o  desenvolvimento de sites e aplicativos 

gratuitos com essa finalidade complementar (WANG et al., 2020). 

 Incentivar os estudantes a produzirem estratégias para encarar cenários adversos, foi 

uma forma de fortalecimento e um modo de praticar o autocuidado (envolver-se em atividades 

relaxantes, fazer exercícios, e atividades prazerosas, descanso); consumir informações de 

fontes confiáveis; evitar assistir ou ler notícias que geram angústia; tomar conhecimento de 

serviços de suporte social, para o fortalecimento pessoal (OMS, 2020). 

Estas etapas requerem um treino assertivo para que o sujeito compreenda as dimensões 

comportamental (habilidade), pessoal (cognitiva) e situacional (ambiental) da sua vivência 

(VIEIRA; GALINHA, 2020). Esse treinamento tem como objetivo a diminuição de sintomas 

causados pela frustração da pandemia. É importante que o sujeito esteja preparado, através de 

possíveis manejos psicoterapêuticos, para que se organize e mantenha uma rotina, uma boa 

alimentação, e uma boa capacidade de resiliência frente aos novos desafios impostos pelas 

circunstâncias. Estas mudanças, em conjunção com as medidas adotadas pelas universidades, 

contribuíram para o desenvolvimento de uma boa saúde mental e um bom equilíbrio 

emocional durante os períodos de pandemia global (COELHO et al.,2020).  

Ainda assim, a universidade e o corpo docente devem adotar, com atitude de 

acolhimento, a escuta dos estudantes, de forma que possam expressar suas angústias sobre as 

atividades acadêmicas e assim, em conjunto, solucionar problemas de forma prática, para que 

não se tornem vivências traumáticas (TEIXEIRA; DAHL, 2020).  

De fato, as reações psicológicas em discentes, num momento em que é clara a 

possibilidade de adoecimento em função da COVID-19, podem produzir comportamentos 

incongruentes, como a angústia emocional e as respostas defensivas. Essas incongruências 

intensificam-se em pessoas mais vulneráveis, com tendências a problemas psicológicos 

(CULLEN et al., 2020). Todavia, é previsível um grande acréscimo de manifestações 

psíquicas, como ansiedade e depressão em pessoas que não possuem problemas de saúde 

mental pré-existentes. Há também a possibilidade do estresse pós-traumático catalisado pelo 

tempo de duração da pandemia e do isolamento social (DUAN; ZHU, 2020).  
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Mudanças psíquicas podem gerar diferentes níveis de ansiedade no meio acadêmico. 

Um estudo descreve que 24,9% dos estudantes declararam estar sofrendo de ansiedade face ao 

surto da COVID-19. Dentre estes, 0,9% sofriam de ansiedade grave; 2,7% de ansiedade 

moderada e os demais, 21,3%, descreveram ansiedade leve. O mesmo estudo ainda relaciona 

a ansiedade a outros escores. Descreve que 70% dos estudantes estavam preocupados com a 

possibilidade de seus entes queridos se infectarem com o novo coronavirus (WANG et al., 

2020). 

De fato, dados significativos foram encontrados em relação ao sentimento de 

ansiedade e estresse, somando-se ao sentimento de culpa, luto e raiva (TEIXEIRA; DAHL, 

2020). Outras formas vinculadas ao sofrimento psíquico foram os sentimentos de falta de 

consolo, preocupação, inquietação, sentimento de não saber o que fazer, sentir-se em pânico e 

falta de sentido para vida (ARAÚJO et al., 2020). 

As situações de estresse estimulam o hipotalâmico-pituitário-adrenal e o sistema 

nervoso autônomo que provoca a liberação de hormônios do estresse de forma acentuada, que 

resulta em respostas mal adaptativas de vários órgãos, dando origem a adaptações 

fisiopatológicas indesejáveis (BROOKS et al., 2018). Deste modo, sabe-se que a saúde física 

e a saúde mental andam juntas e algumas das vivências que se tem durante esse período são 

significativamente associadas aos escores de estresse, ansiedade e depressão que geram um 

maior impacto psicológico (MAIA; DIAS, 2020). Assim, pode ser considerado como 

estressor presente no distanciamento social, o afastamento de amigos e familiares, como 

medida de prevenção, por período indeterminado.  

Frente uma doença infecciosa em grande escala, as reações psicológicas apresentadas 

pela população exercem um fator crítico tanto para propagação da doença quanto o 

enfrentamento e sofrimento emocional durante e após pandemia. Frequentemente, não são 

oferecidos recursos satisfatórios para o enfrentamento dos efeitos do surto na saúde mental e 

no bem-estar (CULLEN et al., 2020). 

Tem-se apelado à manutenção de estilos de vida saudáveis, à manutenção de redes 

sociais de apoio através das tecnologias de informação e comunicação, também a uma postura 

mais criativa ou de mobilização de recursos ou estratégias anteriores para lidar com situações 

antagônicas. Num momento posterior, certamente será necessário aprofundar na discussão e 

implementar programas de promoção de competências sociais e emocionais junto de 

populações mais jovens, bem como estratégias de remediação para episódios traumáticos 

decorrentes desta pandemia (MAIA; DIAS, 2020). 
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Tomar conhecimento de serviços de suporte social, e dos diferentes grupos e atores 

sociais se faz necessário, não somente pelo fortalecimento pessoal, mas também para 

elaboração do levantamento das questões psicossociais. (TEIXEIRA; DAHL, 2020). O apoio 

social diminui a pressão psicológica no decorrer das pandemias, fator imprescindível durante 

uma fatalidade de saúde pública (WANG et al., 2020). 

As mudanças repentinas na rotina, à medida que não se sabe o efeito da pandemia 

sobre os estudos e o reflexo que isso implicará no seu futuro, podem causar um sentimento de 

incerteza que intensifica os sintomas apresentados. Outras questões podem vincular-se ao 

sofrimento psíquico dos estudantes, tais como os aspectos econômicos, atrasos acadêmicos, 

mudanças nas atividades diárias, informações e notícias falsas, assim como escassez de 

parâmetros de segurança à saúde (YUAN et al., 2020).  

  Acredita-se que as consequências acarretadas ao sofrimento psíquico dos estudantes, 

tendem a se alongar após o período pandêmico, atingindo-os em diversas esferas. Deste 

modo, é importante traçar estratégias enfatizando a prevenção e a redução de danos, 

relacionando a educação  à saúde mental (SCHMIDT et al., 2020). O estado de calamidade na 

saúde pública leva ao sujeito sentimentos de adoecimento e morte, fazendo com que as 

emoções negativas tendam a ser agravadas (WANG et al., 2020).  

 Clay (2020) enfatiza os sentimentos já citados em conjunção com a depressão 

vinculada a casos estremos, com as tentativas de suicídio e o suicídio concretizado; pois, 

entende-se que estes fatores se intensificam com o decorrer da pandemia, tornando o suicídio 

e seus efeitos, uma preocupação atual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido ao novo coronavírus países tiveram que decretar distanciamento e isolamento 

social como forma de prevenção, consequentemente acarretou-se diversas mudanças no dia a 

dia, que afetaram a sociedade como um todo, assim como o setor acadêmico. Naquele 

momento de despreparo, o ensino presencial passou a ser remoto de forma abrupta. 

 Perante a COVID-19, os universitários foram atingidos por mudanças decorrentes das 

medidas de prevenção; consequentemente tiveram que se adaptar ao momento, afastar de 

amigos e familiares por períodos indeterminados em função do medo de infecção, 

adoecimento ou morte. Essa condição levou a sentimentos de incertezas aliados aos atrasos do 

calendário acadêmico e aos aspectos econômicos relacionados ao período de pandemia, as 

dúvidas em relação ao futuro e ao grande número de informações falsas transmitidas a todo o 

momento. 
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Dessa forma, o enfrentamento à pandemia gerou aos estudantes reações psicológicas 

negativas a curto, médio e longo prazo. Ocasionou falta de consolo, inquietação, preocupação, 

pânico, dúvida e falta de sentido para a vida. 

  De acordo aos achados bibliográficos, constatou-se que a pandemia interfere na saúde 

mental dos estudantes. Há um maior sofrimento no estudante cuja condição social, não lhe 

permite acesso a tecnologias atualmente indispensáveis para a conclusão dos seus estudos.  

De fato, motivados por ela, os discentes universitários apresentaram reações psicológicas 

como sentimentos de frustração, incerteza, angústia emocional, insegurança, culpa, luto, raiva, 

além de possíveis transtornos mentais como ansiedade, depressão, estresse e estresse pós-

traumático. Assim, o estudo ratifica a importância do apoio psicológico aos discentes, 

universitários, no processo de adaptação às novas modalidades de ensino. 

 Diante destes pontos, este trabalho contribui como forma de esclarecer possíveis 

dúvidas a respeito de questões psicológicas vinculadas à pandemia e ao ensino superior e 

facilita para ambos o enfrentamento deste período. Além disso, oferece amparo bibliográfico 

a novos estudos já que, em função da atualidade, ainda são poucas as pesquisas relativas a 

esta temática. 
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