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RESUMO 

 

O presente estudo evidencia o impacto que  a pandemia de COVID-19 causou 

no desenvolvimento e agravamento das doenças psíquicas .O principal objetivo é a 

análise da saúde mental da população submetida ao isolamento, quarentena e ao 

desemprego. Trata-se de uma revisão integrativa, usando a metodologia de pesquisa 

nas bases de dados da plataforma BVS, a qual serviu para pesquisa e elaboração do 

trabalho. Foram utilizados critérios de inclusão e exclusão para a seleção dos 8 

artigos. As informações obtidas através da análise dos artigos foi possível concluir que 

a pandemia causou prejuízo psíquico em todo o mundo, consequência da situação 

econômica e medidas de isolamento adotadas para a contenção da doença. Deixando  

claro que o processo de saúde e doença não está restrito ao corpo físico, e que o 

equilíbrio mente e corpo está totalmente interligado ao bem estar do ser humano.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Pandemia. Coronavírus. Covid-19. Isolamento. Saúde Mental. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

          A pandemia da Covid-19, desde o seu surgimento em 2019, quando a OMS foi 

alertada sobre os primeiros casos de infecção por Coronavírus, caracteriza-se como 

um dos maiores problemas de saúde pública em esfera mundial.  Angústias e 

incertezas foram companhias constantes durante este contexto, e tiveram reflexos 

diretos na saúde física, saúde mental e situação socioeconômica da população de 

todo o mundo. Perda do emprego, isolamento social e perda de pessoas próximas 

foram algumas situações enfrentadas pelo mundo. Dados da OMS mostram que no 

primeiro ano da pandemia da covid-19 a ansiedade e depressão aumentou em 25% 

de forma global (OPAS, 2022). 

         O ser humano nasceu para conviver em grupo, produzir, sentir-se útil e interagir. 

É da natureza humana viver coletivamente pois a troca de experiências proporcionada 
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pelas relações humanas, contribui para o desenvolvimento individual e a manutenção 

da saúde mental. Cenários catastróficos, solidão, perda de poder aquisitivo e luto, 

estão entre as principais razões dos desequilíbrios mentais (Rocha, 2020). Com base 

nessas observações do comportamento humano podemos concluir que o isolamento 

provocado pela pandemia foi indiscutivelmente danoso, no que se refere a saúde 

psíquica de todos. 

Dentro deste contexto, não podemos deixar de mencionar que os mais 

prejudicados pela pandemia foram as pessoas com menor status socioeconômico, ou 

seja, percebemos que a pandemia evidenciou a desigualdade social, e 

simultaneamente foi observado através dos estudos que  a saúde  mental das pessoas 

mais vulneráveis economicamente foi mais impactada (Reme, Wörn,Skirbekk , 2022). 

    A Miséria mundial cresceu, empresas fecharam as portas, pessoas desempregadas 

dependendo do auxílio do governo e, conjuntamente neste cenário o  Coronavírus se 

espalhando em progressão geométrica. No Brasil, pessoas com pouco poder 

aquisitivo tinham preocupações exacerbadas com seu sustento e também com 

possível tratamento, na ocasião do contágio. Pois, sem acesso a plano de saúde e 

com a grande demanda do SUS os atendimentos médicos e o processo de 

recuperação eram incertos (Estrela, 2022). 

         Sintomas de depressão e ansiedade, nunca sentidos por pessoas que se 

consideravam emocionalmente estáveis, passaram a fazer parte do cotidiano. A 

instabilidade econômica, a falta de esperança no futuro, associado ao isolamento 

social, são apontados como principal causa das doenças psíquicas desenvolvidas 

durante a pandemia (Rocha, 2021), a pesar da consciência coletiva, pelo menos por 

parte de alguns, sobre a situação do mundo, o enfrentamento individual foi para muitos 

um desafio que exigiu um esforço hercúleo, tornando-se um fator com implicações 

diretas a saúde mental da população. 

Saúde mental é o completo bem estar físico, o equilíbrio entre físico, mental e 

social, o que não consiste apenas a ausência de enfermidades, logo, quando falamos 

de saúde mental, estamos falando de múltiplos fatores que contribuem para manter 

um indivíduo saudável. Socializar, confraternizar, reunir-se com amigos e familiares 

fazem parte do convívio em sociedade (Gaino, 2020). 
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Estamos habituados a nos reunir e dividir alegrias, conquistas, dores e 

tristezas,  e, como consequência da pandemia, em  2020 abruptamente foi ceifado 

das pessoas o direito de conviver coletivamente , sob a premissa maior de proteger a 

todos do contágio de um vírus que infelizmente se mostrou letal. O reflexo dessa 

situação foram altas taxas de depressão, síndrome do pânico, e em quadros mais 

severos, o suicídio (Faro, 2020). 

  Sabemos que a saúde mental está totalmente ligada ao processo de saúde e 

doença, pois reflete na qualidade de vida e prevenção de patologias. Portanto, o 

presente estudo tem por objetivo a discussão dos impactos da pandemia na saúde 

mental da população. 

 

 

METODOLOGIA 

 

         Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, realizada através de uma 

Revisão Integrativa, que tem como foco a realização de um levantamento bibliográfico 

sobre o tema foco de estudo. A revisão integrativa é caracterizada por ser uma 

metodologia que permite a síntese de conhecimento a partir da visão de diferentes 

autores. Deste modo, permite a expansão do conhecimento e a compreensão de um 

assunto por meio de múltiplos artigos e autores. Ou seja, é um modo de explorar 

determinado tema se utilizando da visão e experiência de pesquisadores elencados 

(Mendes, 2008). 

          Neste artigo, a revisão integrativa realizada seguiu com as seguintes etapas: 

identificação do tema e questão de pesquisa; estabelecimento dos critérios de 

inclusão e exclusão dos estudos; categorização dos estudos; avaliação dos estudos 

incluídos; interpretação dos resultados; e apresentação da síntese do conhecimento. 

O estudo parte de uma pesquisa descritiva, com delineamento norteado pela 

seguinte questão: “como a pandemia de COVID-19, o isolamento e o desemprego 

impactaram na saúde mental da população?”, cujo foco é analisar o sofrimento 

mental da população afetada pelo desemprego, o isolamento e a ansiedade durante 

a pandemia da COVID-19. 
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O trabalho foi realizado de forma independente entre os meses de março e 

junho de 2022, sendo feita uma análise crítica e qualitativa dos resultados.  A busca 

por artigos foi feita na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). Nas estratégias de pesquisa 

utilizou-se os descritores: (“Saúde Mental/ pandemia”), (Saúde Mental/pandemia, 

isolamento social”), (“Saúde Mental/pandemia, isolamento,situação econômica), 

(Pandemia/saúde mental, desemprego). Utilizando posteriormente a base de dados 

MEDLINE, SCIELO e LILACS, de maneira online . 

A metodologia de escolha e seleção dos artigos deu-se em três etapas: a) 

leitura dos títulos e resumos dos artigos identificados nas bases de dados; b) seleção 

dos estudos que atendiam os critérios de inclusão, e c) leitura na íntegra dos estudos 

selecionados nas etapas.   

 

 

RESULTADOS 

 

Utilizando palavras-chaves ligadas ao tema, foram encontrados 50 artigos, 

selecionados 25 (vinte e cinco), sendo excluídos 6 (seis), pois tinham data inferior a 

2020, restando 19 (dezenove). Excluídos 12 (doze) por não incongruência com os 

objetivos do estudo, restando 7 (sete) artigos os quais foram lidos de forma completa, 

fazendo uma análise crítica e profunda dos mesmos. Para melhor compreensão, o 

detalhamento da seleção dos estudos pode ver analisado através da Figura 1.  
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Para a análise e interpretação dos dados, realizou-se a síntese das 

informações extraídas dos artigos selecionados. Utilizando um instrumento composto 

dos seguintes itens: título do artigo; autores e ano; periódico e objetivo dos estudos. 

Os dados extraídos e sintetizados podem ser analisados no Quadro 1 de 

caracterização da amostra. 

 O estudo ficou restrito a adultos e jovens que estão economicamente ativos e 

trabalhando em empregos formais sendo excluídos as demais faixas etárias. 

     

 



 
 

 

11 

 

Quadro 1. Caracterização dos artigos selecionados para revisão integrativa, Porto 
Alegre, RS, Brasil, 2022 

Título  Autores/Ano Periódicos  Objetivos 

Perda de emprego e saúde 
mental durante o bloqueio 

do COVID-19: 

Posel, Oyenubi, 
Kollamparambil, 

2021 

PLoS ONE  Avaliar os efeitos da perda de 
emprego e da licença de 

trabalho na saúde mental de 
indivíduos  durante a pandemia 

de COVID-19.  
A associação entre 

insegurança alimentar e 
saúde mental durante a 
pandemia de COVID-19 

 

Fang et al., 2021 BMC Saúde 
Pública 

Observar  a associação entre 
insegurança alimentar e 

resultados de saúde mental  
durante a pandemia de COVID-

19 

COVID-19, Desemprego e 
Condições 

Comportamentais de 
Saúde: A Necessidade de 

Emprego Apoiado 

 

Drake et al.,2021 Adm Policy 
Ment Health 

 Análise de como a pandemia 
da COVID-19 causou 

desemprego em massa, 
exacerbou distúrbios de saúde 

pré-existentes 
 
  

Estrutura de 

monitoramento e avaliação 

intersetorial: condições 

sociais, econômicas e de 

saúde impactadas durante 

a pandemia de COVID-19 
 

 Wong et al., 
2021 

American 
Journal of 
Public 

Este estudo  demonstra a 
viabilidade, utilidade e 

importância de monitorar os 
impactos econômicos, sociais e 

de saúde do COVID-19, 

Efeitos psicossociais do 
distanciamento social 

durante as infecções por 
coronavírus 

Rocha 2021 Acta Paulista 
de 

Enfermagem 

Analisar os efeitos psicossociais 
do isolamento e do 

distanciamento social adotados 
como estratégia para prevenção 

e controle das infecções por 
coronavírus. 

Evidências longitudinais 
sobre o desenvolvimento 

de desigualdades 
socioeconômicas em saúde 
mental devido à pandemia 

de COVID-19 

 

Reme, Wörn. 
Skirbekk,  2022 

Sci Rep Demonstrar o aumentos 
substanciais e igualmente altos 
nos sintomas depressivos em 

todos os níveis 
socioeconômicos. 

COVID-19 e saúde mental: 
a emergência do cuidado. 

Faro, 2020 Estudos de 
Psicologia, 

2020 

O estudos  relacionados à 
problemática do novo 

coronavírus e análise das 
consequências de medidas 

adotadas para conter  a 
pandemia  , tais como 
distanciamento social, 

quarentena e isolamento. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2022 
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DISCUSSÃO  
 
 
  Os dados coletados através dos artigos selecionados mostram como a 

pandemia de covid-19 afetou a saúde mental da população mundial. A principal razão 

da degradação psíquica foi por conta do isolamento, desemprego, insegurança com 

relação ao futuro e perda de pessoas próximas. 

 Segundo Faro (2020) o isolamento adotado para conter a pandemia se mostra 

muito eficaz no que diz respeito a contenção da disseminação da Covid-19, todavia o 

isolamento ocasiona um impacto negativo na saúde mental. A sobrecarga de emoções 

negativas como medo de contágio, insegurança com relação a situação econômica e 

afastamento dos entes queridos, principalmente os que se encontravam em 

tratamento da doença, são fatores psíquicos  estressantes para a grande maioria das 

pessoas, entramos aqui em um paradoxo, o isolamento conteve a doença, porém  

resultou no desenvolvimento e agravamento das doenças psíquicas. 

Variação de humor, sentimentos de raiva e solidão, alterações no padrão do 

sono passaram a fazer parte do cotidiano da população de diferentes países, as 

causas mais prováveis são tempo de duração da quarentena após o contágio, 

prognóstico incerto de cura de si próprio ou de pessoas importantes , queda da renda 

familiar e instabilidade econômica (Rocha, 2021). A insegurança alimentar 

desencadeada pela pandemia está diretamente associada aos problemas psíquicos, 

a preocupação exacerbada com o sustento próprio e de dependentes ocasionou o 

surgimento de transtornos de ansiedade e depressão em pessoas que até então se 

consideravam mentalmente sadias. Logicamente que dentro deste contexto os mais 

pobres foram os mais afetados, pois a medida em que  as incertezas do amanhã e 

esperança da retomada da economia ficavam distantes de normalizar, a possibilidade 

sucumbir a fome e a miséria  parecia se tornava real (Fang, et al,2021). 

Segundo Reme, Wörn e Skirbekk, (2022) as desigualdades sociais ficaram 

ainda mais evidentes no mundo, a população que já sobrevivia com baixos salários e 

em situação de subsistência ficaram mais propensos a perda de emprego e 

consequentemente entraram em situação de miséria absoluta, sendo assim, a 
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incapacidade de prover o próprio sustento e o sustento da família pode trazer ou 

desencadear transtornos mentais como depressão e ansiedade, logo diante de tal 

contexto podemos afirmar que a pandemia de covid-19  trouxe não só  a disparidade 

financeira da população mas também a disparidade das doenças metais, ou seja é 

possível observar  um aumento nas desigualdades de saúde mental durante a 

pandemia de covid-19. 

O desemprego é uma das grandes heranças da pandemia, as consequências 

são refletidas no aumento das desigualdades sociais e no bem estar mental de todos, 

dentro desta constatação é imprescindível políticas intervencionistas não só no setor 

econômico mas também voltadas para o bem estar físico e mental da população 

(Posel, Oyenub, Kollamaparambil, 2022). Segundo Drake (et al,2021) é possível 

afirmar que pessoas amparadas pelo Estado, desenvolveram menos quadros de 

depressão e ansiedade, já os que não tiveram nenhum subsídio apresentaram mais 

quadros de ansiedade e depressão, ou seja, a preocupação com alimentação interfere 

diretamente na manutenção da sanidade . 

Diante dos cenários deixados pela pandemia é se suma importância a 

monitorização das seqüelas, econômicas, físicas e mental da população. Empresas  

que fecharam as portas ou ainda seguem trabalhando  de maneira remota, optaram 

pela redução do quadro de funcionários, logicamente os índices de desemprego 

aumentaram (Wong, et al  2021). Quando falamos em monitorização da população 

pós pandemia, estamos falando na preocupação da alocação e realocação dos 

desempregados no mercado de trabalho , na recuperação do poder de compra e na 

capacidade da população voltar a prover o próprio sustento. Analisado mais 

precisamente, ainda precisamos falar em suporte e amparo, por parte do Estado, aos 

danos psíquicos pós pandemia.  
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CONCLUSÃO 
 

A pandemia de covid-19 trouxe uma importante observação, a saúde mental 

diante de grandes eventos considerados catastróficos para a humanidade fica 

totalmente alterada. O presente estudo mostrou que o sofrimento psíquico causado 

pelo isolamento, falta de alimentos, incertezas com relação ao futuro e o risco de morte 

eminente desalinhou a sanidade de grande parte da população mundial. 

O afastamento familiar, a mudança de rotina, a preocupação com a 

manutenção do emprego geraram preocupações que fazem surgir ou desencadear 

transtornos mentais. Hoje sem sobra de dúvidas temos uma população com seqüelas 

físicas e mentais pós pandemia. Observado e analisando os estudos relacionados fica 

evidenciado que o estresse pós pandemia requer atenção. 
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