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Resumo
A pandemia causada pela COVID-19 já é uma 

catástrofe mundial. Provoca uma crise sem precedentes 
na história contemporânea, o que também exige uma 
resposta de clínicos e pesquisadores em saúde mental. 
Neste artigo, os autores clarificam alguns conceitos do 
campo de trauma psíquico envolvidos nesse contexto. 
Em resposta ao impacto psíquico desta pandemia, um 
tutorial com uma estratégia de suporte psicológico 
é contemplado, com destaque para a psicopatologia 
decorrente do estresse e do transtorno de estresse pós-
traumático (TEPT).]

Palavras-chave: Pandemias, crise em saúde mental, 
TEPT.

Abstract
The pandemic caused by COVID-19 is already a 

worldwide catastrophe. It has caused an unprecedented 
crisis in contemporary history, which also requires a 
response from mental health clinicians and researchers. 
In this article, the authors clarify some concepts in the 
field of psychological trauma involved in this context. 
In response to the mental impact of this pandemic, a 
tutorial including a psychological support strategy is 
contemplated, with emphasis on the psychopathology 
resulting from stress and post-traumatic stress disorder 
(PTSD).

Keywords: Pandemics, mental health crisis, PTSD.

A crise nA sAúde mentAl em decorrênciA 
dA coVid-19: diretrizes pArA um suporte 
psicológico em pAndemiA potenciAlmente 
trAumáticA
the mentAl heAlth crisis triggered by coVid-19: 
guidelines for proVision of psychologicAl support 
during A potentiAlly trAumAtic pAndemic

Desde as últimas epidemias, como a da síndrome 
respiratória aguda grave (SARS) (2002-2003), gripe 
suína (2009-2010), ebola (2014-2016) e Zika (2015-
2016), havia predições de uma nova pandemia viral com 
repercussões psíquicas devastadoras generalizadas e 
em escala global1. Esse flagelo chegou com a COVID-
19, acarretará modificações de grande magnitude para 
a humanidade e exige intervenções imediatas no campo 
da saúde mental.

Para delimitações de possíveis transtornos mentais, 
com imediato estabelecimento de ações preventivas e 
curativas, são fundamentais clarificações de conceitos 
no campo do trauma psíquico. Assim, a ideia de crise 
em saúde mental como um acontecimento inesperado, 
disruptivo e potencialmente traumático implica a análise 
do impacto dessa pandemia sobre o psiquismo. Isso deve 
ser seguido por uma tomada de decisão que considere 
o problema e suas possíveis soluções, um projeto de 
implementação e, finalmente, um plano de sustentação 
por um período de tempo prolongado.

Esta comunicação considera os itens descritos acima e 
tem como objetivo uma proposta de suporte psicológico 
sustentável durante esse período de crise em saúde 
mental, conforme descrito acima.

A atual pandemia causada pela COVID-19 aponta 
para a consideração de três estados contemplados 
pela clínica e pesquisa em trauma psíquico: o estresse, 
a catástrofe e o transtorno do estresse pós-traumático 
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(TEPT) complexo2. Essa compreensão permite uma 
ação imediata na prevenção e suporte para os quadros 
mentais mais comuns nessa crise3.

O estresse é um conjunto de respostas fisiológicas 
que permitem ao organismo recuperar naturalmente sua 
homeostase frente a um estímulo. Em situações de crise, 
em que a pressão é constante, a resposta de estresse 
é contínua, repetida ou crônica. Isso pode exceder as 
capacidades do organismo de se recuperar e/ou resistir, 
levando ao esgotamento do indivíduo como um todo. 
O estresse provoca a tentativa de o organismo voltar à 
homeostase, mas quando isso é impossível, surge uma 
exigência biológica conhecida como carga alostática. 
Esta acarreta alterações neuroendócrinas, epigenéticas e 
imunológicas de acordo com as características individuais, 
especialmente em evento estressante prolongado como 
o da atual pandemia4,5.

Apesar de ainda não ser considerada uma patologia, 
mas uma apresentação de saúde ocupacional, a síndrome 
de burnout é associada a situações de estresse crônico, 
com falha de gerência em local de trabalho, que leva o 
indivíduo a um colapso. Essa síndrome é caracterizada 
por três dimensões de comprometimentos: sentimentos 
de exaustão ou esgotamento de energia; aumento do 
distanciamento mental e sentimentos negativos ou de 
insolência sempre relacionados ao trabalho, com redução 
da eficácia profissional6.

Sintomas como irritação, impressão de exaustão, alerta 
constante, labilidade de humor, insônia, dificuldades 
com a concentração, dores e tendência ao abuso de 
substâncias são comuns. Indivíduos submetidos a uma 
rotina de trabalho estressante durante a pandemia estão 
mais propícios ao burnout, especialmente profissionais 
dos serviços essenciais e da saúde7.

Catástrofes são eventos naturais de grande 
extensão que provocam alterações permanentes em 
uma comunidade, acarretando sofrimento físico e 
psíquico sobre um grande número de vítimas8. A atual 
pandemia se inscreve na história contemporânea pelo 
ineditismo do aspecto catastrófico global. A rapidez 
do contágio, a virulência, o tropismo, especialmente 
pelas vias pulmonares, com imagem radiológica típica, a 
letalidade da população mais idosa e o acometimento 
brutal das equipes de saúde fazem dessa pandemia 

um acontecimento trágico e único, ainda em evolução 
desconhecida.

Essa circunstância catastrófica é potencializadora do 
TEPT em sua forma complexa, pela longa exposição 
aos efeitos deletérios da COVID-19, ainda sem 
tratamento eficaz nem prazo para vacinas. Como 
fatores predisponentes ao TEPT complexo, estão as 
consequências do confinamento ainda por tempo 
indeterminado, que pode gerar situações de violência 
interpessoal, além do abuso de substâncias9.

O desmoronamento do sistema de saúde, os estados 
de luto e a calamidade econômica que se anuncia 
também exigem ações imediatas preventivas e curativas 
em saúde mental10. Estas devem ser objetivas e focadas 
na redução de sintomas de estresse e TEPT complexo, 
além de fortalecimento emocional e social, buscando um 
projeto possível de resiliência11.

O suporte psicológico dirigido para a atual 
pandemia deve considerar quatro campos relativos ao 
funcionamento psíquico: manutenção do cotidiano, 
manejo do estresse, enfoque na resiliência e estímulo 
social12,13.

Este tutorial é indicado para indivíduos sem história 
psiquiátrica anterior, bem como pacientes já em 
tratamento e também para indivíduos envolvidos 
em vulnerabilidade específica da pandemia, como 
trabalhadores de serviços essenciais e profissionais da 
saúde ainda em atividade com risco de burnout.

As quatro ações são descritas abaixo de forma a 
contemplar o atendimento em saúde mental com foco 
no suporte psicológico durante a pandemia atual:

1. Manutenção do cotidiano: esse item deve focar 
em informações objetivas sobre a pandemia e 
clarificações de dúvidas por parte do terapeuta.
1.1 Estímulo à criação de uma rede da confiança do 

paciente para abastecimento de atualizações, 
com limite a noticiários e redes sociais.

1.2. É importante ressaltar a manutenção 
de atividades básicas, como sono, 
alimentação, hidratação, lazer, exercícios e 
introspecção. Estas são garantidoras de um 
funcionamento psíquico elementar para o 
enfrentamento da crise.
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2. Manejo do estresse: uma lista objetiva de 
pontos fortes para encarar a crise, bem como 
as vulnerabilidades pessoais, deve ser preparada 
com os seguintes enfoques:
2.1 Quais são os limites de ação para confronto das 

adversidades provocadas pela pandemia?
2.2 O que mais pode ser explorado como 

potencial psicológico para o enfrentamento 
da crise?

2.3 Uma lista de preocupações e análise dos 
respectivos itens pode ser fundamental no 
impedimento de pensamentos negativos, 
que em momentos de estresse invadem o 
psiquismo.

2.4 Para pacientes em tratamento psiquiátrico, 
um exame mais cuidadoso das fragilidades 
percebidas pode evitar recaídas.

3. Enfoque na resiliência: perante uma catástrofe, a 
enumeração de prováveis modificações no cenário 
mundial com impacto pessoal (perda de trabalho 
e adiamento de projetos) deve fazer parte desse 
item.
3.1 Reconhecimento dos afetos (sentimentos 

e emoções) decorrentes da pandemia, 
tais como perdas de entes queridos, 
instabilidade financeira, limite na locomoção, 
desabastecimentos e confinamento por 
tempo indeterminado devem receber atenção 
especial.

3.2 Estratégias para a elaboração de um novo 
cotidiano possível e cenários personalizados 
para o evento mais prolongado devem ser 
a meta deste item para o fortalecimento 
psicológico com olhar para um futuro 
próximo. Assim, a resiliência é entendida aqui 
como um enfrentamento e fortalecimento 
da resistência para evitar o trauma psíquico 
desencadeado pela pandemia.

4. Estímulo social: os três enfoques anteriores se 
entrelaçam em ações de reforço recíproco, visando 
a uma repercussão positiva na dimensão social 
que permeia a crise. Esse item é importante base 
para a formulação de uma rede social de apoio, 

visando a um período imediatamente posterior à 
pandemia14.
4.1 O conceito de capital social, definido como 

arranjos tais como redes, algoritmos e 
confiança social, facilita a organização e a 
colaboração para o benefício mútuo15. Além 
disso, relaciona-se a melhores desfechos em 
saúde em geral16.

4.2 O engajamento social promove o sentimento 
de pertencimento, estimula a participação 
na comunidade, o altruísmo, influencia 
positivamente na manutenção de um novo 
cotidiano, reduz o estresse e promove a 
resiliência.

Este tutorial foi elaborado com base nas publicações 
mais recentes que abordam o campo da saúde mental e 
os impactos provocados pela pandemia da COVID-19.
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